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Inleiding  
 

Algemene situering 

Dit leerplan is opgesteld door Freinetscholen Keerpunt vzw (kortweg Keerpunt), een secundaire 

freinetschool die op 2 september 2019 in verschillende vestigingsplaatsen, verspreid over 

Vlaanderen, van start gaat met het eerste leerjaar A en die vervolgens zal uitgroeien tot een zesjarige 

structuur.  

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

In september 2018 diende Freinetscholen Keerpunt een aanvraag tot erkenning van een nieuwe 

basisoptie Freinetpedagogie in. Deze basisoptie werd in mei 2019 door de Vlaamse regering erkend. 

De basisoptie Freinetpedagogie is opgenomen in de matrix Secundair Onderwijs en in het 

curriculumdossier van de eerste graad, wat betekent dat secundaire scholen de basisoptie kunnen 

programmeren.1 De doelen van de basisoptie Freinetpedagogie zijn opgenomen in een apart leerplan 

(2019/2). 

Over het leerplan 

Dit leerplan (2019/1) bevat de doelen van de basisvorming van de eerste graad A van het secundair 

onderwijs2 en richt zich tot leraren/mentoren met leerlingen in de eerste graad A van secundaire 

freinetscholen. Het leerplan is in samenhang te lezen met leerplan 2019/2 van de basisoptie (het 

structuuronderdeel) Freinetpedagogie (5 lesuren in het tweede leerjaar A). 

Freinetscholen Keerpunt heeft geopteerd voor één geïntegreerd leerplan voor de basisvorming in de 

eerste graad (27 lestijden in 1A; 25 lestijden in 2A). Dat betekent 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 (competentie-

overschrijdende) karakter benadrukt, eerder dan het ‘vak’-specifieke.  

In samenhang met dit geïntegreerde Keerpuntleerplan (2019/1), is er een apart leerplan (2019/2) 

voor de basisoptie Freinetpedagogie voor het tweede leerjaar A. Dat biedt scholen de mogelijkheid 

om de basisoptie Freinetpedagogie te combineren met andere leerplannen dan het Keerpuntleerplan 

voor de basisvorming.  

Beide leerplannen (2019/1 en 2019/2) vermelden enkel de einddoelen die bereikt moeten worden 

op het einde van de eerste graad: de eindtermen in leerplan 2019/1; de doelen van de basisoptie in 

leerplan 2019/2. Er worden geen tussendoelen geformuleerd. Wel bevatten beide leerplannen 

aanwijzingen en wenken over de manier waarop de eindtermen voor het geheel van het leerproces 

gerealiseerd kunnen worden. De principes van de freinetpedagogie sturen de pedagogisch-

didactische werking aan en bieden tegelijk aan leraren/mentoren en aan leerlingen de gelegenheid 

om het leerproces vorm te geven. 

                                                           
1 Aangezien het om een zogenaamde niche-optie gaat, is de basisoptie Freinetpedagogie niet vrij 
programmeerbaar, maar is toestemming van de Vlaamse regering vereist.  
2 Deze doelen zijn identiek aan de decretale eindtermen die gelden vanaf schooljaar 2019-2020. 
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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 

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) ligt1. 

Opbouw van het leerplan 

Het Keerpuntleerplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel schetst beknopt (1-4) de onderliggende 

pedagogisch-didactische visie van het freinetonderwijs. Dan volgen (5) een beschrijving van het 

leerproces in een freinetschool, (6) enkele aanwijzingen omtrent evaluatie en ten slotte (7) de 

inbreng van de school en het schoolbestuur, de mentoren/leraren, lerarenteams en de leerlingen. 

Dat laatste hoofdstuk bevat een reeks aanwijzingen die moeten toelaten om de freinettechnieken 

ook in het secundair freinetonderwijs consequent toe te passen. In hoofdstuk 7 zijn een mogelijk 

weekrooster en een aanbeveling voor de invulling van de keuze-uren in het eerste leerjaar 

opgenomen.  

Deel twee van het leerplan bevat de leerdoelen van de basisvorming. Dat zijn de decretale 

eindtermen, gegroepeerd in 16 sleutelcompetenties. Zoals reeds aangegeven, bevat het leerplan 

geen andere doelen dan de decretale eindtermen. Er zijn dus geen tussendoelen of extra-

uitbreidingsdoelen. Het tweede deel eindigt met een overzicht van de materiële vereisten om het 

Keerpuntleerplan te realiseren. 

Beginsituatie 

Leerlingen die het getuigschrift van het basisonderwijs hebben behaald en bijgevolg voldoen aan de 

eindtermen van het basisonderwijs, kunnen starten in het eerste leerjaar A. Het spreekt vanzelf dat 

de eindtermen van het basisonderwijs het vertrekpunt vormen en dat daarop wordt voortgebouwd.  

Ook al bezitten alle leerlingen het getuigschrift basisonderwijs, toch zal de beginsituatie tussen de 

leerlingen onderling sterk verschillen: de individuele interesses en talenten van de leerlingen, hun 

kennis, vaardigheden, attitudes, thuistaal, socio-economische achtergrond en eventuele fysieke of 

psychische beperkingen staan garant voor diversiteit in de startende 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. 

Om in het secundair freinetonderwijs of binnen de basisoptie Freinetpedagogie te kunnen starten, is 

het niet noodzakelijk dat de leerlingen ervaring hebben in het freinetonderwijs, in ‘methodescholen’ 

of in andere ervaringsgerichte onderwijsvormen. De school en het leraren-/mentorenteam waken er 

vanzelfsprekend over dat elke leerling voldoende begeleid wordt om zich de freinetwerking eigen te 

maken. Daarnaast kunnen de meer ervaren medeleerlingen een rol als tutor opnemen.  

  

                                                           
1 Zie LSG 2016 (‘Samen school maken’) 
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Invulling van de differentiatie-uren in 1A 

Hoewel dit leerplan enkel de basisvorming bestrijkt en de school de vrijheid heeft om de vijf 
differentiatie-uren in 1A en de twee differentiatie-uren in 2A naar eigen inzicht in te vullen, kunnen 
de vijf differentiatie-uren in 1A ook aangeboden worden in een gelijkaardig urenpakket als in de 
basisoptie freinetpedagogie voor het tweede leerjaar A: klasraad, praktische burgerschapsvorming 
en ateliers. We verwijzen naar Keerpuntleerplan 2019/2, waarin de basisoptie Freinetpedagogie 
wordt uitgewerkt. Leerplan 2019/2 is in samenhang te lezen met dit leerplan voor de basisvorming 
1ste graad.  
 
 

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

waarmee freinetwerkers en mentoren in de eerste graad aan de slag kunnen.  
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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 11 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 groeipotentieel5, 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 

                                                           
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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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 

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 Dit 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 

                                                           
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 
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opgebouwd wordt. Deze opbouw gebeurt organisch1, dus niet systematisch of volgens een vooraf 

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.’2  

Zonder 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.’3 

Freinetonderwijs is bij uitstek ervaringsgericht onderwijs.4 ‘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.’5  

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.’6 

‘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.’7 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.  

 

                                                           
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. 
1 Freinet 2012, p. 72 
2 Freinet 2012, p. 125 
3 Freinet 2012, p. 163 
4 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. 
5 Freinet 2012, p. 163 
6 Freinet 2012, p. 120-121 
7 Freinet 2012, p. 123 (‘Veertiende wet’) 
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Belang van de omgeving 

De omgeving is van doorslaggevende betekenis voor de persoonlijke groei van elk individu.1 Volgens 

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

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.’2  

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.’3 

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.’4 Anderzijds 

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

volwassenen bij de opvoeding: ‘Maar 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 volwassene5. Bij dressuur heeft de volwassene vooraf besloten welke vorm de 

constructie krijgt.’6 

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.’7 

 

                                                           
1 Freinet 2012, p. 55 e.v. 
2 Freinet 2017, p. 13 
3 Freinet 2012, p. 56 
4 Freinet 2012, p. 75 
5 Zie ook lager, Deel 2 §1: devolutie, de leerling als maker. 
6 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). 
7 Freinet 2012, p. 176 
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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 

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 aanzet om, onbewust aangestuurd door hun 

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

                                                           
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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ontdekkingen het samengaan van deze krachten bevordert binnen een coöperatieve sociale 

omgeving (een zichzelf besturende leef- en werkgemeenschap). 

De Natuurlijke Methode consequent toepassen, betekent ook anno 2018 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 

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

betrokkenheid bij het zelf gekozen schoolwerk (intrinsieke motivatie). 

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 

                                                           
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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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 

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  

                                                           
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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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?’  

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.  

 

                                                           
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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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 

(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. 

 

                                                           
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. 
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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 triomfervaring1). 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 

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.2 ‘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. 

                                                           
1 In het Frans is er sprake van ‘jubilation’. 
2 Freinet, 1964  
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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. 
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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. 

  



 

Leerplan secundair freinetonderwijs 2019/1 – eerste graad A – basisvorming  21 / 147 

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 

les gaven. 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. We doen toch 

een poging om de belangrijkste freinettechnieken op een rijtje te zetten. 

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. 

De kring (praatronde) 

Bijna elke schooldag in een freinetklas begint en eindigt met een gezamenlijke groepsbespreking, die 

je openings- en afsluitrondes zou kunnen noemen. Vaak spreekt men van ‘de kring’ omdat een 

cirkelvormige opstelling het meest aangewezen is voor een gesprek tussen gelijkwaardige partners, 

waarbij iedereen elkaar kan zien en horen.  

De openingsronde geeft aan de leerlingen de gelegenheid hun eigen ervaringen en belevingen in de 

groep te brengen; andere leerlingen en de mentor of leraar kunnen daarop reageren. Die inbreng en 

de reacties kunnen aan de bron liggen van verdere activiteiten in de klas, wanneer ze tot ideeën 

leiden die ook andere leerlingen boeien. De openingsronde kan ofwel volledig open zijn ofwel een 

specifieker doel hebben. Soms is het raadzaam een onderscheid te maken tussen de ‘praatronde’ 
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(open ronde), de lectuurronde (waarbij fragmenten uit boeken worden gelezen), de natuurronde 

(waarin meegebrachte spullen van thuis of van de buurtwandeling, of de planten en dieren in de klas 

of schooltuin besproken worden), de nieuws- of actuaronde (waarbij leerlingen gebeurtenissen uit de 

grote en kleine actualiteit naar voren brengen die hen getroffen hebben), de voorleesronde (waarbij 

de leerlingen hun eigen vrije teksten aan de groep voorlezen), de plannings- en voortgangsronde 

(waarbij de vordering van de leerlingen bij hun onderzoeksprojecten gezamenlijk besproken wordt), 

enzovoort. In andere groepen kunnen al die verschillende aspecten in elke openingsronde aan bod 

komen. De functie blijft hoe dan ook dezelfde: de groep deelgenoot maken van de ervaringen, 

belevingen en belangstelling van individuele jongeren en sommige van deze onderwerpen aangrijpen 

voor verder onderzoek (individueel, in groepjes of klassikaal). Bij die overgang van een particuliere 

inbreng naar een inbreng die de groep aanbelangt, speelt de leraar een belangrijke rol. 

De afsluitronde of slotkring is een ritueel dat toelaat om de voorbije dag nog even te overlopen en te 

evalueren, of om werk van bepaalde leerlingen aan de rest van de klas te presenteren.  

Op basis van wat in de openings- en afsluitrondes aan bod komt, wordt het dag- of weekplan 

opgesteld of bijgestuurd. 

Planning 

Aansluitend op de openingsronde wordt een planning gemaakt. Wat de leerlingen geboeid heeft, 

krijgt daarin een plaats. In het kleuteronderwijs gaat dat niet verder dan de onmiddellijk 

daaropvolgende werktijd of (bij oudere kleuters) een dagplanning. In de lagere school wordt naast 

een dagplan ook een weekschema opgesteld, met zowel individuele taken als groepsactiviteiten. In 

het secundair onderwijs kan ook op maand- of semesterbasis gepland worden en leren de leerlingen 

steeds zelfstandiger omgaan met hun leer- en werkplanning. 

Sommige werktijden zijn volledig vrij: de leerlingen volgen dan hun individueel werkplan en kiezen 

zelf of ze een tekst schrijven, aan hun project voortwerken, een schilderij maken of spelling oefenen. 

Andere werktijden zijn inhoudelijk meer afgebakend, bijvoorbeeld om aan wiskunde of aan het 

lopende onderzoeksproject te werken. Een werktijd kan ook voor een groepje leerlingen gepland 

worden: enkele leerlingen gaan oefenen voor lezen; andere leerlingen repeteren hun toneelstuk, 

terwijl nog andere uitleg krijgen over breuken. Op die manier kan ook de leraar/mentor haar 

begeleidingstijd plannen. Tijdens de werktijden is een groot aantal leerlingen zelfstandig bezig; 

anderen krijgen hulp van de mentor.  

De ruimtelijke schikking van het klaslokaal moet zelfstandig werken mogelijk maken. Zo zijn er in het 

basisonderwijs afgebakende ruimtes (‘hoeken’) in het lokaal waar materiaal ter beschikking staat, 

zodat de leerlingen precies weten wat ze waar kunnen doen: in de leeshoek, de knutselhoek, de 

onderzoekshoek, de theaterhoek, de schildershoek, de computerhoek, enzovoort. In het secundair 

onderwijs kunnen die ruimtes in de klas evolueren naar afgebakende ruimtes in (of zelfs buiten) de 

school: een computerklas, een infolokaal, een crea-lokaal, een labo, een werkatelier, enzovoort. 

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.  

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 bezig houdt. Anderzijds 
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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. Dit 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 

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. 

Druk- en illustratietechnieken, klaskrant en correspondentie 

Druk- en illustratietechnieken, klaskrant en correspondentie zijn freinettechnieken die beogen om 

het werk en de eigen producties van leerlingen in een voor de leerlingen zinvolle context functioneel 

te gebruiken. 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.  

Bij de vormgeving van de klaskrant staan de nauwgezetheid, zorgzaamheid, vaardigheid en trots over 

het werk van de goede ambachtsman of -vrouw centraal. Ook ambachtelijke druk- en 

illustratietechnieken (drukpers, linosnijden, limograaf, zeefdruk, enz.) blijven daarom in veel 

freinetscholen een belangrijke plaats innemen bij het maken van een klaskrant. Ze stimuleren ook 

meer het coöperatief samenwerken in de klas dan reproduceermiddelen zoals het kopieerapparaat. 

Maar vanzelfsprekend neemt ook de informatie- en communicatietechnologie in het hedendaagse 

freinetonderwijs een centrale plaats in. Langere teksten worden op de computer ingetikt en 

afgedrukt; illustraties kunnen ingescand, werkstukken digitaal gefotografeerd en groepsprocessen op 

video opgenomen worden. De klaskrant verschijnt dan op de website of de blog van de klas of de 

school, of kan per e-mail naar de correspondentieklas(sen) verstuurd worden.  

Zo’n uitwisseling die de grenzen van de eigen groep overstijgt, is van het allergrootste belang: het is 

de motor voor functioneel schriftelijk taalgebruik. Wat je opstuurt, moet duidelijk geformuleerd, 

foutloos en mooi opgemaakt zijn. Leerlingen kijken ook uit naar de reacties van de 

correspondentievrienden, die ze uiteraard zo snel mogelijk willen lezen. Vaak vormen die reacties 

(bv. expliciete vragen) dan weer de aanleiding om de eigen omgeving grondiger te onderzoeken: wat 

in de eigen groep als vanzelfsprekend beschouwd wordt, is dat misschien niet voor de 

correspondentieklas.  

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 
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biedt correspondentie de mogelijkheid om ook voor andere talen tot betekenisvolle, levende 

schriftelijke communicatie te komen. 

Leerwandeling of buurtwandeling 

De leerwandeling is een van de freinettechnieken (naast bijvoorbeeld de kring) die tot doel heeft de 

werkelijkheid buiten de school en de ervaringen van de leerlingen als vertrekpunt voor het leren te 

gebruiken: leerlingen doen buiten de school gezamenlijk nieuwe ervaringen op en brengen zo een 

deel van de werkelijkheid in de school binnen.1  

Dankzij zulke uitstappen en leerwandelingen groeit de interesse van leerlingen en neemt de 

intrinsieke motivatie toe. De leerwandeling kan heel doelgericht zijn (bijvoorbeeld wanneer de 

leerlingen een specifieke opdracht krijgen). Observaties en ervaringen worden meegebracht naar de 

klas voor verdere verwerking. Daarom is het handig dingen die tijdens de leerwandeling ontdekt 

worden, mee te nemen naar school of vast te leggen in foto’s en filmbeelden. Smartphones, 

camera’s of tablets zijn tijdens de leerwandeling een handig hulpmiddel.  

Leerwandelingen kunnen thematisch van elkaar verschillen: je kan bijvoorbeeld een buurtwandeling 

maken om de sociale kaart van de wijk waarin de school ligt op te maken; je kunt een 

natuurwandeling maken en de biotopen in de omgeving onderzoeken; je kunt een 

wiskundewandeling maken en vooral oog hebben voor wiskundige objecten in de omgeving 

(getallen, maten, vormen…). Meerdaagse klasuitstappen die samen met de leerlingen voorbereid 

worden, creëren een leefsituatie waarin natuurlijk leren en coöperatief leren centraal staan. 

Levend rekenen en wiskundig onderzoek 

De meeste freinetscholen in het basisonderwijs gebruiken nauwelijks schoolhandboeken: taal en 

wereldoriëntatie worden op een natuurlijke wijze aangepakt, op basis van de inbreng van de 

leerlingen. Rekenen/wiskunde is vaak een uitzondering op die regel. Al kan een ‘methode’ ingezet 

worden met het oog op inoefening, verdieping en bewaking van het leerstofaanbod, toch blijft het 

streven 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: de zaal klaarzetten voor een feest of tentoonstelling; 

het bijhouden van de klaskas; de hoeveelheid aan te kopen ingrediënten voor een schoolfeest 

berekenen; het aankoopbudget voor dat feest bepalen; de oppervlakte van de muren berekenen 

alvorens verf aan te kopen; enzovoort. Anderzijds kan het aangrijpingspunt voor levend rekenen ook 

een stukje werkelijkheid zijn dat van buiten de school in de klas gebracht wordt via de praatronde, 

een vrije tekst, een vraag van de correspondentieklas of andere kanalen.  

Onderwerpen uit de kring 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. Bepaalde rekentechnieken die op deze ‘levende’ manier aan bod kwamen, 

                                                           
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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kunnen naderhand in de individuele planning van sommige leerlingen opgenomen worden in functie 

van automatisering, verdieping en transfer.  

Naast het levend rekenen geven ook ontdekkingen tijdens een buurtwandeling of eigen creaties met 

wiskundige objecten (getallen, maten, meetkundige figuren…) aanleiding tot wiskundig onderzoek. 

De leidraad is het zoeken naar wetmatigheden via proefondervindelijk verkennen. Zo kunnen 

leerlingen in het secundair onderwijs bijvoorbeeld zelf de tekenregels of de waarde van negatieve 

machten ontdekken, eerder dan dat de leraar of het handboek hen de regels voorschrijft. 

Klaskas  

Het beheer van de klaskas is niet alleen een levensechte toepassing van wiskundige vaardigheden, 

maar laat ook toe financieel-economische geletterdheid bij de leerlingen te introduceren. Klaskas is 

een volwaardige freinettechniek omdat hij de autonomie van de leerlingen in een coöperatieve sfeer 

bevordert. Leerlingen overleggen met elkaar over het budget; als ze al wat ouder zijn, werken ze met 

begrotingen; ze wegen af of aankopen verantwoord zijn en maken plannen om de klaskas ook van 

inkomsten te voorzien. Een leerling neemt de rol op van penningmeester. De klaskas evolueert met 

de leeftijd van de leerlingen ook van een geldkistje tot een elektronische bankrekening. Zowel het 

levend rekenwiskundeonderwijs als de burgerschapsvorming evolueren mee. In publicaties voor 

freinetleraren worden via de techniek van de klaskas leerlijnen uitgewerkt voor beide domeinen.1 

Onderzoek, werkstuk, projectwerk 

Vragen die in de kring aan bod kwamen kunnen aanleiding geven tot een kort werkstuk dat in de 

afsluitronde van die dag al gepresenteerd wordt. Sommige vragen vergen dan weer diepgaander 

onderzoek en geven aanleiding tot een echt (onderzoeks)project.  

De concrete aanpak van zo’n onderzoek zal sterk verschillen naargelang het onderwerp en de leeftijd 

van de leerlingen. Een aangespoelde potvis aan onze kust kan voor alle leeftijden aanleiding geven 

tot een boeiend onderzoeksproject. Bij de kleuters is een project dat daaruit groeit bijvoorbeeld het 

maken van een grote kartonnen potvis. Een leefgroep met oudere leerlingen zal een informatiemap 

over walvissen maken: hoe ze eruitzien, hun levenswijze, waar ze voorkomen, de walvisvangst, 

bedreigde diersoorten, dierenrechten, enz. Jongere kinderen zoeken informatie vooral door naar 

dingen te kijken en door vragen te stellen aan iemand die er meer van weet. Dat evolueert geleidelijk 

naar het zelf bijeenzoeken en zelfstandig raadplegen van schriftelijke documentatie in boeken of op 

het internet. In het secundair onderwijs verwachten we van de leerlingen steeds meer 

zelfstandigheid en onderzoeksvaardigheid. 

Elk onderzoek wordt afgesloten met een projectvoorstelling. De leerlingen stellen dan vragen aan 

elkaar, leren van elkaar, bespreken elkaars projecten. Van elk project wordt in de klas een neerslag 

bewaard: dat kan gaan van een korte notitie en een foto of tekening in het leefboek van de 

kleutergroep tot een rijk geïllustreerde projectmap bij de oudere leerlingen, met veel informatie over 

het gekozen onderwerp. Vaak worden resultaten van het proefondervindelijk verkennen en van het 

opzoekwerk van de leerlingen ook met andere leerlingen van de school en met ouders gedeeld. Zo 

wordt een cultureel patrimonium van de klas of de school opgebouwd, waarnaar leerlingen in hun 

latere werk kunnen teruggrijpen. 

                                                           
1 In zowel ‘Dat Telt’ (Nicolai e.a. 2010) als ‘Dat geeft de burger moed’ (Broersma e.a. 2007) is een volledig 
hoofdstuk gewijd aan het hanteren van de klaskas. 
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De werkwijze tijdens de onderzoeksprojecten – zelf experimenteren; hypotheses formuleren en 

verifiëren; onderzoeken en conclusies trekken; details van hoofdzaken onderscheiden; enz. – is 

belangrijker dan feitenkennis die leerlingen opdoen maar vervolgens grotendeels weer vergeten. Het 

doel van onderzoek is niet zozeer feitenkennis, wel dat jongeren leren hoe ze als een 

wetenschappelijk onderzoeker naar de wereld kunnen kijken. 

Ateliers 

Atelier is een freinettechniek waarbij leerlingen onder begeleiding van leraren, ouders of andere 

deskundigen gedurende een aantal sessies een vaardigheid leren kennen en inoefenen. Vaak gaat 

het om artistiek-creatieve vaardigheden, maar atelier is een uitgelezen manier om ook andere 

competenties aan te leren: zowel technische vaardigheden met verschillende materialen (textiel, 

hout, steen, metaal, elektrische leidingen, …) als meer theoretisch-cognitieve vaardigheden kunnen 

in ‘ateliers’ ontwikkeld worden: een atelier grammatica, een atelier Chinees, een atelier 

integraalrekenen, enz.  

In veel freinetscholen worden keuze-ateliers klasdoorbrekend en leeftijdsoverschrijdend 

aangeboden. 

Klas- 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 het totstandkomen van leefregels en afspraken. In een freinetschool 

weerklinkt ook de stem van de leerlingen luid en duidelijk. 

Overleg over de organisatie van het werk gebeurt wekelijks met de totale klasgroep in de klasraad. In 

de loop van de week worden de goede en slechte dingen, de voorstellen en bedenkingen op flappen 

of op een bord genoteerd. Tijdens de klasraad gaat de groep daar verder op in: leerlingen worden 

gefeliciteerd of bekritiseerd en krijgen de kans daarop te repliceren; de klas zoekt samen naar 

oplossingen voor conflicten en problemen, stemt over een regel, werkt voorstellen verder uit. Ook de 

taken, rollen en verantwoordelijkheden die leerlingen opnemen in de klasorganisatie (gespreksleider, 

verslaggever, plantenverzorger, post- of mailbode, 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.  

In heel wat freinetscholen is er ook een schoolraad, waar afgevaardigden van elke klas op dezelfde 

manier als in de klasraad de klasoverstijgende aspecten van het schoolleven bespreken: afspraken op 

de speelplaats en in de refter, voorstellen voor ateliers, uitwisselingen, gezamenlijke 

tentoonstellingen of feestjes, een weekafsluiting voor de hele school, enz. Maar het is vaak 

moeilijker om alle leerlingen verantwoordelijkheid te laten nemen voor de schoolwerking: de 

betrokkenheid is kleiner; het overleg is minder rechtstreeks. De democratie werkt niet meer direct 

maar via vertegenwoordiging (zoals in de samenleving). Afspraken binnen de schoolraad moeten 

meer opgevolgd worden door het lerarenteam en door de verschillende klasgroepen, door 

terugkoppeling naar de klasraden. 
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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 immers 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, die we enkel kort aanstippen. 

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. 

 

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.  

                                                           
1 zie Nicolai 2010, p. 42 e.v. 
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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 vakverbindend werk, kan dat ook gebeuren met meerdere mentoren samen. Van deze 

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

leerlingvolgsysteem.  

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. 

  

                                                           
1 Zie Dweck 2012. 
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(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 zal 

peerevaluatie trouwens ook een grote rol spelen, bijvoorbeeld tijdens de tekstbespreking in 

groep).  

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 betrekkelijk nieuwe en voor het freinetonderwijs interessante evaluatiemethode is het 

open badge-systeem,1 waardoor leerlingen op een visueel aantrekkelijke manier een 

(digitaal) overzicht kunnen krijgen van zowel behaalde als nog te behalen leerdoelen, al dan 

niet georganiseerd in leerpaden of clusters. Open badges zijn heel flexibel in te zetten, omdat 

ze aan de meest uiteenlopende leerdoelen verbonden kunnen worden. Bovendien is het 

mogelijk de criteria voor toekenning van badges helemaal op maat te ontwerpen en dus af te 

stemmen op de didactische principes van de school. Nog een groot voordeel is dat het open 

badge-systeem 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 zo op een zo transparant mogelijke wijze gebeurt. 

  

                                                           
1 Zie Flintoff 2013. 
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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) 11 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 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 hierbij uitdagende en verdiepende vragen. 

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

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 creëert een zinvolle context voor het behalen van de leerdoelen. 

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. 

 

 

                                                           
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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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 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 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 De mentor/leraar helpt de leerlingen, indien nodig, diepte en structuur aan te 

brengen. 

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. 

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 Enkele hiermee verbonden freinettechnieken zijn: alle freinettechnieken.  
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9. Op freinetscholen wordt de veelzijdige ontwikkeling (cognitief, sociaal, motorisch, 

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

getoetst en beoordeeld. 

 

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 van 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 hierop 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 de elf kenmerken benoemen we in wat volgt enkele aandachtspunten en ‘kritische 

succesfactoren’ voor secundaire freinetscholen. Het onderscheid tussen ‘de inbreng van de school en 

het schoolbestuur’ en ‘de inbreng van leraren, lerarenteams en leerlingen’ is enigszins kunstmatig 

aangezien freinetonderwijs organiseren een collectieve (coöperatieve) onderneming is.  
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(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 dit te kunnen bereiken1: 

• 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 participatief samengesteld en telt 

vertegenwoordigers van de ouders en het personeel. 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’ (vakmentoren). Het team van elke klas is gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het bereiken van de leerdoelen.  

 

• Flexibele weekroosters: een flexibel weekrooster voor elke klas, dat (in functie van de 

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

 

 

  

                                                           
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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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 het secundair freinetonderwijs (WIM : werktijd, instructie, mentoring). 
De concrete weekplanning (bv. per sleutelcompetentie) 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 erover dat alle verplichte leerdoelen bereikt worden. 
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• 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 

leergroepen. 

 

• 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 de school stimuleert leraren/mentoren om zelf te beslissen wat in het 

leerlingenvolgsysteem, in meldingsfiches, rapporten of verslagen opgetekend wordt 

en erkent de waarde/de bewijskracht 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, en 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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• Competentie-overschrijdend (vakverbindend) leren. Het mentoren-/lerarenteam streeft 

naar een toenemende integratie van de 16 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.  

 

• Levend leren primeert. Levend leren vertrekt zoveel mogelijk van de inbreng van de 

leerlingen, die in elke groep doorgaans verschillend is. Levend leren valt dan ook moeilijk te 

combineren met de organisatie van zogenaamde parallelklassen, waarbij in verschillende 

leergroepen eenzelfde programma afgewerkt wordt.  

 

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 bladen 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. Behalve 

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 in de school (‘wereld in de 

school’). 

 

• 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’. 
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• 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 hiermee 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 ideebussen 

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 eindtermen 
 

De volgende toelichting bij de eindtermen is gebaseerd op het Decreet betreffende de 

Onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs1 en op de Memorie van 

Toelichting bij dat decreet2. Sommige passages uit het Decreet en de Memorie nemen we hieronder 

letterlijk over.  

Het is raadzaam deze toelichting te lezen om zich vertrouwd te maken met de terminologie van de 

eindtermen en met manier waarop de eindtermen gelezen en geïnterpreteerd moeten worden. 

(1) De eindtermen zijn gegroepeerd in 16 sleutelcompetenties: 

 

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. 

 

(2) Het aantal eindtermen per sleutelcompetentie staat niet in relatie tot het belang ervan of tot 

de benodigde onderwijstijd om ze te realiseren.  

 

  

                                                           
1 VR 2018 
2 VR-Mem 2018.  
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(3) De vastgelegde onderwijsdoelen voor de eerste graad zijn:  

1. Eindtermen m.i.v. transversale eindtermen  

2. Eindtermen basisgeletterdheid (BG) 

3. Uitbreidingsdoelen Nederlands (UD) 

4. Attitudinale eindtermen (°) 

 

(4) Voor de meeste onderwijsdoelen geldt een resultaatsverbintenis.  

 

Sommige doelen zijn niet gericht op kennis, maar op attitudes. Dat zijn de ‘attitudinale 

doelen’. Ze zijn aangeduid met het teken °. Voor attitudinale doelen geldt alleen een 

inspanningsverplichting voor de school. 

 

(5) Er zijn uitbreidingsdoelen (voorafgegaan door ‘UD’) geformuleerd om te verdiepen. De 

school moet bepalen op welke groep van de leerlingenpopulatie deze doelen van toepassing 

zijn. 

 

(6) De eindtermen van de basisvorming moeten bereikt worden op populatieniveau, dus met de 

klas- of leergroep. De eindtermen basisgeletterdheid (voorafgegaan door ‘BG’) moeten 

bereikt worden op individueel niveau.  

 

(7) Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier ‘soorten kennis’: 

1. Feitenkennis : termen, begrippen, elementen die de leerling actief moet beheersen; 

2. Conceptuele kennis: begrip van en inzicht in classificaties, principes, theorieën; 

3. Procedurele kennis: beheersen van technieken, methoden, algoritmes om iets te 

kunnen uitvoeren en de vaardigheid om de geschikte procedure te kiezen; 

4. Metacognitieve kennis: kennis over kennis; zelfkennis; strategische kennis, nodig om 

te reflecteren over zichzelf en het eigen leerproces. 

 

(8) Een eindterm kan verschillende dimensies hebben: 

1. dimensie cognitief: te realiseren 

2. dimensie affectief: na te streven (aangeduid met een °, net zoals de attitudinale 

eindtermen) 

3. dimensie psychomotorisch: te realiseren 
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(9) Elke eindterm bestaat uit: 

 

1. een handelingswerkwoord (= evalueerbaar gedrag); 

 

Figuur 1 : de handelingswerkwoorden 

2. de vermelding van de noodzakelijke kennis. Als de genoemde kennisinhouden 

voorafgegaan worden door het woordje ‘zoals’, is het een illustratieve opsomming 

(de genoemde punten zijn voorbeelden ter illustratie/inspiratie; niet alle elementen 

van de opsomming zijn verplichte leerstof). Wordt de opsomming niet voorafgegaan 

door ‘zoals’, dan is elk genoemd punt verplichte leerstof; 

 

3. de cognitieve, affectieve of psychomotorische dimensie van de eindterm; 

 

4. informatie in verband met context, autonomie, complexiteit. Als ‘autonomie’ niet 

gespecifieerd wordt, betekent dat dat de leerling het onderwijsdoel zelfstandig moet 

realiseren. 

 

Voor elke eindterm moet de mentor/leraar rekening houden met het handelingswerkwoord, 

de context, de complexiteit van de kennis en de autonomie. 
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(10) “Bij de vertaling van de eindtermen naar de klaspraktijk is het dus belangrijk om eindtermen 

uit de inhoudelijke sleutelcompetenties te combineren met eindtermen uit de transversale 

sleutelcompetenties. De opbouw van het curriculum geeft schoolbesturen, schoolteams en 

leerkrachten vrijheid om doelen op verschillende manieren te combineren, maar tegelijk ook 

de verantwoordelijkheid om dit consequent te doen. De indeling in sleutelcompetenties zegt 

niets over welke eindtermen in samenhang gerealiseerd worden. De indeling in vakken of 

vakkenclusters is het domein van de schoolbesturen, schoolteams en leerkrachten. Dat geldt 

zowel voor de eindtermen met betrekking tot de transversale als met betrekking tot de 

inhoudelijke sleutelcompetenties.”1  

 

(11) Bij de implementatie van de onderwijsdoelen in kwestie moeten volgende bepalingen in acht 

worden genomen (zie ook (4)-(7)): 

 

1. Onderwijsdoelen zijn te bereiken op populatieniveau, met uitzondering van:  

a) eindtermen basisgeletterdheid die door elke individuele leerling moeten 

worden bereikt; ze worden aangeduid met de code “BG”;  

b) uitbreidingsdoelen Nederlands die door een bepaald segment van de 

populatie moeten worden bereikt; ze worden aangeduid met de code 

“UD”;  

c) bepaalde attitudinale eindtermen die na te streven zijn; ze worden 

aangeduid met het symbool °;  

d) de eventuele affectieve dimensie van onderwijsdoelen die na te streven 

is; de affectieve dimensie wordt aangeduid met het symbool °.  

 

2. Tenzij expliciet anders vermeld, moet een onderwijsdoel door de leerling 

zelfstandig worden gerealiseerd.  

 

3. Attitudinale eindtermen zijn minimumdoelen die omschrijven welke houdingen 

wenselijk worden geacht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Elke school 

heeft de maatschappelijke opdracht om de attitudinale eindtermen bij de 

leerlingenpopulatie na te streven. 

 

4. Sommige basiscompetenties met transversale eindtermen maken integraal deel 

uit van bepaalde andere competenties. Het overzicht daarvan staat meteen 

hieronder:  

 

  

                                                           
1 VR Mem, 2018 
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(12) Eindtermen geformuleerd onder transversale sleutelcompetenties krijgen maar hun echte 
waarde in samenhang met eindtermen van andere sleutelcompetenties. Door ze te 
realiseren binnen de inhouden van eindtermen van inhoudelijke sleutelcompetenties krijgen 
ze een inhoudelijke kleuring. 
 
De eindtermen onder de sleutelcompetenties 4 (behalve eindtermen 4.3 en 4.4), 5, 13 en 15 
maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie 2 ‘Competenties in het Nederlands’.  
 

De eindtermen onder de sleutelcompetenties 4 (behalve 4.3. en 4.4.), 5, 13 en 15 maken 

integraal deel uit van de sleutelcompetentie 3 ‘Competenties in andere talen’.  

 

De eindtermen onder de sleutelcompetenties 4, 5, 13, 15 maken integraal deel uit van de 
sleutelcompetentie 6 ‘Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en 
technologie’. 
 
De eindtermen onder de sleutelcompetenties 4 (behalve eindtermen 4.3 en 4.4), 5, 13 en 15 
maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie 8 ‘Competenties met betrekking tot 
historisch bewustzijn’. 

 

De eindtermen onder de sleutelcompetenties 4, 5, 13 en 15 maken integraal deel uit van de 
sleutelcompetentie 9 ‘Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn’. 
 

De eindtermen onder de sleutelcompetenties 4 (behalve eindtermen 4.3 en 4.4), 5, 13 en 15 
maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie 11 ‘Competenties met betrekking tot 
economische en financiële competenties’. 

Voor bovengenoemde transversale sleutelcompetenties werd een expliciete band voorzien 

met de inhoudelijke sleutelcompetenties.  

De koppeling van de transversale sleutelcompetenties aan de inhoudelijke 

sleutelcompetenties houdt in dat de eindtermen van de transversale sleutelcompetenties 

gekoppeld worden aan de inhouden van de inhoudelijke sleutelcompetenties maar zegt niets 

over de wijze waarop. De transversale sleutelcompetenties dienen aan bod te komen vanuit 

eenzelfde kader in de breedte van het curriculum maar kunnen variëren naar pedagogisch-

didactische aanpak en diepgang. Dit houdt uiteraard ook in dat niet in elk vak of vakkencluster 

elk van deze transversale eindtermen dient aan bod te komen. 
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2. De decretale eindtermen  
 

De leerplandoelen zijn identiek aan de decretale eindtermen. Zoals door het decreet wordt opgelegd, 

nemen we de eindtermen letterlijk over, gegroepeerd per sleutelcompetentie. 

1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid 

Een gezonde levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken. 

 

1.1 De leerlingen verklaren het belang van een gezonde levensstijl. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Lichaams-, hand- en mondhygiëne 

- Risicofactoren en preventieve maatregelen m.b.t. hygiëne, voeding en actieve levensstijl 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

1.2 De leerlingen stellen gezondheidsbevorderend gedrag binnen de schoolse context vanuit 

inzicht in het belang van preventie en mogelijke risicofactoren. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Strategieën om een gezonde levensstijl op het vlak van persoonlijke hygiëne te realiseren 

- Strategieën om een gezonde levensstijl op het vlak van voeding te realiseren 

- Strategieën om een gezonde levensstijl m.b.t. beweging te ontwikkelen  

 

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 

1.3 De leerlingen passen technieken voor een correcte lichaamshouding en voor ergonomische 

principes toe. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis: 

- Ergonomische principes 

* Procedurele kennis: 

- Technieken om principes van manutentie, staan, zitten en rughygiëne toe te passen 

 

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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1.4 De leerlingen lichten de technieken voor eerste hulp bij ongevallen en noodsituaties toe. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Basisstappen EHBO zoals de vier stappen van eerste hulp (volgens geldende richtlijnen) 

- Kenmerken, risicofactoren en theorie van de technieken bij volgende ongevallen: verstuiking, 

wonde, bloedneus, brandwonde 

- Kenmerken, risicofactoren en theorie van de technieken bij volgende noodsituaties: verdrinking, 

verstikking, hart- en ademhalingsstilstand 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

1.5 De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen in een gesimuleerde 

leeromgeving toe. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis: 

- Technieken en hulpmiddelen om eerste hulp bij volgende ongevallen toe te passen: verstuiking, 

bloedneus, wonde, brandwonde (volgens geldende richtlijnen) 

 

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 effecten van mogelijke verslavende middelen en handelingen op 

zichzelf en hun directe omgeving. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis: 

- Verslaving: ontstaan verslaving en factoren die verslaving bepalen 

- Mogelijke verslavende middelen zoals suiker, drugs, rookwaren, alcohol, medicatie 

- Mogelijke verslavende handelingen zoals gebruik van sociale media, games, virtuele realiteit, 

gokken 

- Positieve en negatieve effecten van mogelijke verslavende middelen en handelingen op het fysiek 

en mentaal welbevinden 

- Gradaties van verslaving 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

1.7 De leerlingen verklaren mentale en lichamelijke ontwikkelingen binnen de puberteit. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis: 

- Morfologische ontwikkelingen binnen de puberteit 

- Gepercipieerd lichaamsbeeld versus ideaalbeeld 

- Seksuele oriëntatie, identiteit en gender 
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

1.8 De leerlingen beschrijven hoe om te gaan met relationele en seksuele gezondheid en 

integriteit. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Seksueel en relationeel gedrag, met aandacht voor toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, 

passend bij de leeftijd, passend in de context, zelfrespect 

- Relationele en seksuele ontwikkeling en beleving 

- Organisaties voor informatie en hulpverlening 

- Vruchtbaarheid, anticonceptie, preventie van SOA's  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie - beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

Een fysiek actieve levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken 

 

1.9 De leerlingen voeren, conform de bewegingsnorm en rekening houdend met hun eigen fysieke 

capaciteiten, op veilige wijze bewegingen en activiteiten uit in verschillende omgevingen met 

nadruk op plezier in beweging en sport. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Kenmerken van het eigen kunnen op het vlak van beweging: kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, 

coördinatie en evenwicht (KLUSCE) 

- Bewegingsnormen op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, zoals de bewegingsdriehoek 

- Preventieve waarden en risico's van beweging, zoals een veilige bewegingsomgeving, topsport, 

gezondheid, core-stability 

* Procedurele kennis 

- Technieken van bewegingsleer, zoals balanceren, wentelen , springen, rollen, klauteren, klimmen, 

ritmisch bewegen, lopen, vangen, werpen, terugslaan, vallen, mee- en tegengaan in beweging, …. 

- Technieken om eenvoudige, complexe en samengestelde bewegingen uit te voeren 

- Technieken om eigen fysieke doelen te stellen vanuit een groeiperspectief 

 

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 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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1.10 De leerlingen passen basis tactieken toe in verschillende spelvormen en binnen elke groep van 

sporten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Rollen in spel en sport, zoals beoefenaar, coach, scheidsrechter, ... 

- Regels van verschillende individuele en ploegsporten, terugslagsporten, dansante sporten 

* Procedurele kennis 

- Basis van spel- en sporttactieken binnen elke groep van sporten: individuele en ploegsporten, 

terugslagsporten en dansante sporten 

 

Met inbegrip 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 

1.11 De leerlingen aanvaarden winst en verlies in beweging en sport.° (attitudinaal) 

1.12 De leerlingen hanteren principes van fairplay en teamspirit met nadruk op plezier in beweging 

en sport. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Principes van fairplay en teamspirit 

* Procedurele kennis 

- Strategieën om fairplay en teamspirit te bevorderen 

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 als voetganger en fietser in het verkeer in het kader van 

schoolse activiteiten. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Verkeersregels voor voetgangers en fietsers 

* Conceptuele kennis: 

- Risicofactoren voor voetgangers en fietsers 

* Procedurele kennis: 

- 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 en 
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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. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Veiligheidsvoorschriften en -procedures 

* Conceptuele kennis 

- Risicofactoren 

* Procedurele kennis 

- Strategieën om veilig te handelen in een schoolse context zoals veilig gebruik gereedschappen en 

materialen, handelingen tijdens noodsituatie, gebruik van openbaar vervoer 

 

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 verwoorden met behulp van richtvragen welke gebeurtenissen hen 

zelfvertrouwen geven en welke gebeurtenissen hen onzeker maken in het kader van hun 

welbevinden. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Zelfbeeld 

- Zelfvertrouwen 

* Metacognitieve kennis: 

- Zelfkennis aangaande gebeurtenissen die zelfvertrouwen geven of onzekerheid geven 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 
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1.16 De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol.° (transversaal - attitudinaal) 

1.17 De leerlingen benoemen met behulp van richtvragen bij een gebeurtenis hun gedachten, 

gevoelens en gedrag en de gevolgen van die gebeurtenis voor zichzelf. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- De samenhang tussen een gebeurtenis en gedachten, gevoelens, gedrag en de gevolgen van die 

gebeurtenis voor zichzelf 

- Gevoelens en hun functie 

- Verbaal en non-verbaal gedrag 

- Fysieke en mentale grenzen 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen gedachten, gevoelens en gedrag 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

1.18 De leerlingen zoeken hulp in het geval van intra- en interpersoonlijke problemen.° 

(transversaal - attitudinaal) 

1.19 De leerlingen geven aan waar ze hulp kunnen vinden in geval van intra- en interpersoonlijke 

problemen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis: 

- Personen en organisaties die eerstelijnshulp bieden zoals leerlingenbegeleiding, JAC, huisarts, AWEL 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

  



 

Leerplan secundair freinetonderwijs 2019/1 – eerste graad A – basisvorming  54 / 147 

2. Competenties in het Nederlands 
 

De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van 

onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, 

systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ 

met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin 

en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de 

sleutelcompetentie ‘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, schrijven, luisteren en 

inzicht in het taalsysteem.° (attitudinaal) 

2.2 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 woorden, eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur gebruiken, structuuraanduiders gebruiken, titels en benadrukte 

woorden herkennen, rekening houden met lees- en luisterdoel, voorkennis activeren, visuele 

ondersteunende elementen gebruiken, inhoud voorspellen, vragen stellen, tussentijds samenvatten, 

talige hulpmiddelen gebruiken, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de 

context, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden via taalverwantschap 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 2.9 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Eenvoudige, herkenbare structuur, expliciet aangegeven bij teksten met minder samenhang 

* Lage tot gemiddelde informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, eenvoudig figuurlijk taalgebruik, voornamelijk frequente 

woorden 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 

* Eenvoudige zinsbouw 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief (bijkomend voor 

schriftelijke receptie)  

* Duidelijke lay-out 

(bijkomend voor mondelinge receptie) 

* Normaal spreektempo  
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

2.3 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 

- Woordenschat: frequente woorden, eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden herkennen, 

rekening houden met lees- en luisterdoel, voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen 

gebruiken, inhoud voorspellen, vragen stellen, tussentijds samenvatten, talige hulpmiddelen 

gebruiken, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context, de 

vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden via taalverwantschap, hoofd- en bijzaken 

onderscheiden, de gedachtegang reconstrueren 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 2.9 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Eenvoudige, herkenbare structuur, expliciet aangegeven bij teksten met minder samenhang 

* Lage tot gemiddelde informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, eenvoudig figuurlijk taalgebruik, voornamelijk frequente 

woorden 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 

* Eenvoudige zinsbouw 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief (bijkomend voor 

schriftelijke receptie)  

* Duidelijke lay-out  

(bijkomend voor mondelinge receptie)  

* Normaal spreektempo  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

2.4 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie 

van doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente woorden, eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 
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* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden herkennen, 

rekening houden met lees- en luisterdoel, voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen 

gebruiken, inhoud voorspellen, vragen stellen, talige hulpmiddelen gebruiken, de vermoedelijke 

betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context, de vermoedelijke betekenis van 

onbekende woorden afleiden via taalverwantschap 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 2.9 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Eenvoudige, herkenbare structuur, expliciet aangegeven bij teksten met minder samenhang 

* Lage tot gemiddelde informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, eenvoudig figuurlijk taalgebruik, voornamelijk frequente 

woorden 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 

* Eenvoudige zinsbouw  

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief 

(bijkomend voor schriftelijke receptie)  

* Duidelijke lay-out  

(bijkomend voor mondelinge receptie) 

* Normaal spreektempo  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

2.5 De leerlingen nemen eenvoudige notities bij het lezen en beluisteren van teksten in functie van 

doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente woorden, eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, notities, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden herkennen, 

afkortingen, symbolen en telegramstijl gebruiken, rekening houden met lees- en luisterdoel, 

voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen gebruiken, de vermoedelijke betekenis van 

onbekende woorden afleiden uit de context, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden 

afleiden via taalverwantschap 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 2.9 

 

Met inbegrip van kenmerken beluisterde en gelezen teksten 

* Eenvoudige, herkenbare, expliciet aangegeven structuur 

* Lage tot gemiddelde informatiedichtheid 
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* Voornamelijk Standaardnederlands, eenvoudig figuurlijk taalgebruik, voornamelijk frequente 

woorden 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 

* Eenvoudige zinsbouw 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief 

(bijkomend voor schriftelijke receptie)  

* Duidelijke lay-out 

(bijkomend voor mondelinge receptie) 

* Normaal spreektempo  

 

Met inbegrip van kenmerken notities 

* De notities zijn gerelateerd aan de inhoud van de beluisterde of gelezen teksten 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

2.6 De leerlingen produceren schriftelijke en mondelinge teksten in functie van doelgerichte 

communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente woorden, eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

- Taalgedragsconventies en registers 

- Effecten van non-verbaal gedrag (mondelinge productie) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, lay-out, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden gebruiken, 

rekening houden met spreek- en schrijfdoel, voorkennis activeren, rekening houden met ontvanger 

(zoals het gepast inzetten van lichaamstaal), talige hulpmiddelen gebruiken 

- Gebruik van taalgedragsconventies en registers 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 2.9 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Eenvoudige, herkenbare tekststructuur 

* Redelijk herkenbare samenhang 

* Concrete inhoud 

* Gepast register (afgestemd op doel en doelpubliek) 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief (bijkomend voor 

schriftelijke productie) 

* Verzorgd taalgebruik met aandacht voor woordkeuze, spelling, zinsbouw, interpunctie, 

Standaardnederlands, helderheid, adequaatheid, vormcorrectheid en vlotheid 

* Verzorgde, gepaste lay-out 

(bijkomend voor mondelinge productie) 
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* Verzorgd taalgebruik met aandacht voor uitspraak, woordkeuze, zinsbouw, Standaardnederlands, 

helderheid, adequaatheid, correctheid en vlotheid 

* Gepaste, niet-storende lichaamstaal 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

2.7 De leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Eenvoudige technieken om creatief met taal om te gaan zoals lay-out, rijm en ritme 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

2.8 De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte 

communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Zie opsomming bij eindtermen 2.2 t.e.m. 2.4 en eindterm 2.6 

* Conceptuele kennis 

- Zie opsomming bij eindtermen 2.2 t.e.m. 2.4 en eindterm 2.6 

* Procedurele kennis 

- Strategieën (bijkomend t.o.v. de strategieën opgesomd bij eindtermen 2.2 t.e.m. 2.4 en eindterm 

2.6): rekening houden met doel interactie, inspelen op wat de ander zegt of schrijft, 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/correspondent 

- Zie opsomming bij eindtermen 2.2 t.e.m. 2.4 en eindterm 2.6 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Zie opsomming bij eindtermen 2.2 t.e.m. 2.4 en eindterm 2.6  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

Kenmerken en principes van het Nederlands begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. 

 

2.9 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het 

Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Samenstellingen en afleidingen: voorvoegsel, achtervoegsel, meervoud/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, voornaamwoord 
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(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) 

- Betekenisrelaties: synoniem, homoniem, letterlijk/figuurlijk 

- Beeldspraak en vergelijking 

* Conceptuele kennis 

- Onderscheid klank- en schriftbeeld 

- Samenstellingen en afleidingen: voorvoegsel, achtervoegsel, meervoud/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, 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) 

- Betekenisrelaties: synoniem, homoniem, letterlijk/figuurlijk 

- Beeldspraak en vergelijking 

* Procedurele kennis 

- Spelling van woorden met vast woordbeeld: klankzuivere woorden en hoogfrequente niet-

klankzuivere woorden 

- Spelling van woorden met veranderlijk woordbeeld: werkwoorden, klinker in open/gesloten 

lettergreep, verdubbeling medeklinker, niet-klankzuivere eindletter 

- Hoofdletters 

- Interpunctietekens: punt, komma, vraagteken, uitroepteken, dubbele punt, spatie, aanhalingsteken 

- Congruentie 

- Diakritische tekens: trema, koppelteken en apostrof 

- Uitspraaktekens zoals accenttekens 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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2.10 De leerlingen gebruiken kenmerken, mogelijkheden en principes van het 

Standaardnederlands als communicatiemiddel in functie van doelgerichte communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur 

- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel 

- Taalhandelingen zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, zich 

verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken 

- Taalgedragsconventies en registers 

- Overeenkomsten en verschillen tussen standaardtaal, regionale en sociale taalvariëteiten in het 

Nederlands 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van tekststructuur 

- Gebruik van communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel 

- Gebruik van taalhandelingen zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, 

zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken 

- Gebruik van taalgedragsconventies en registers 

- Gebruik van compenserende strategieën bij falende communicatie 

 

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. 

 

2.11 De leerlingen gaan respectvol om met overeenkomsten en verschillen in taaluitingen, 

taalvariëteiten en talen.° (attitudinaal) 

2.12 De leerlingen onderscheiden overeenkomsten en verschillen in taaluitingen, taalvariëteiten en 

talen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Taalgedragsconventies en registers 

- Overeenkomsten en verschillen tussen standaardtaal, regionale en sociale taalvariëteiten in het 

Nederlands 

- Overeenkomsten en verschillen tussen talen 

- Stereotypering 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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Literatuur in het Nederlands beleven. 

 

2.13 De leerlingen verwoorden hun gedachten en gevoelens bij het lezen en beluisteren van 

fictionele teksten met een literaire inslag met ondersteuning van elementaire literaire en 

narratieve concepten. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Onderscheid fictie en non-fictie 

- Artistiek-literaire teksten 

- Personages, verhaallijn, tijd, ruimte 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindtermen 2.2 t.e.m. 2.4 en eindterm 2.6 

* Conceptuele kennis 

- Onderscheid fictie en non-fictie 

- Artistiek-literaire teksten 

- Personages, verhaallijn, tijd, ruimte 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindtermen 2.2 t.e.m. 2.4 en eindterm 2.6 

* Procedurele kennis 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindtermen 2.2 t.e.m. 2.4 en eindterm 2.6 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen gedachten en gevoelens 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën … 

Eindtermen basisgeletterdheid 

 

Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als 

communicatiemiddel in relevante situaties. 

 

BG 2.1 De leerling haalt het onderwerp en relevante informatie uit geschreven en gesproken niet-

fictionele teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente woorden, heel eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur en titels herkennen, rekening houden met lees- en luisterdoel, 

voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen gebruiken, vragen stellen, talige 

hulpmiddelen gebruiken, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de 

context, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden via taalverwantschap  
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Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Eenvoudige, herkenbare, expliciet aangegeven structuur 

* Lage informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, heel eenvoudig figuurlijk taalgebruik, voornamelijk frequente 

woorden 

* Grote samenhang 

* Concrete en herkenbare inhoud 

* Eenvoudige zinsbouw 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief 

(bijkomend voor schriftelijke receptie)  

* Duidelijke lay-out 

(bijkomend voor mondelinge receptie) 

* Laag tot normaal spreektempo 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

BG 2.2 De leerling produceert schriftelijke en mondelinge teksten in functie van doelgerichte 

communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente woorden, heel eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Taalgedragsconventies en registers 

- Effecten van non-verbaal gedrag 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: rekening houden met spreek- en schrijfdoel, voorkennis activeren, rekening houden 

met ontvanger, talige hulpmiddelen gebruiken 

- Gebruik van taalgedragsconventies en registers 

- Spelling van frequente woorden 

- Uitspraak van hoogfrequente klanken en klankencombinaties 

- Gebruik van eenvoudige grammaticale constructies en zinspatronen (zoals meervoud, volgorde van 

persoonsvorm en onderwerp in een hoofdzin) 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Eenvoudige tekststructuur 

* Redelijk herkenbare samenhang 

* Concrete inhoud 

* Tekstsoorten: informatief, opiniërend, prescriptief 

* Uitspraak, woordkeuze, zinsbouw, spelling, register en lichaamstaal mogen enkel afwijken zolang 

ze het overbrengen van de boodschap niet in de weg staan  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
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BG 2.3 De leerling neemt deel aan mondelinge en schriftelijke interactie in functie van doelgerichte 

communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Zie opsomming bij eindtermen BG 2.1 en BG 2.2 

* Conceptuele kennis 

- Zie opsomming bij eindtermen BG 2.1 en BG 2.2 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: inspelen op wat de ander zegt of schrijft, 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/correspondent zodat de interactie mogelijk 

blijft, talige hulpmiddelen gebruiken, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden 

uit de context, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden via taalverwantschap  

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Zie opsomming bij eindtermen BG 2.1 en BG 2.2 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

 

Uitbreidingsdoelen 

 

Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als 

communicatiemiddel in relevante situaties. 

 

UD 2.1 De leerlingen zijn gemotiveerd voor taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, schrijven, luisteren 

en inzicht in het taalsysteem.° (attitudinaal) 

UD 2.2 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 woorden, eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden herkennen, 

rekening houden met lees- en luisterdoel, voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen 

gebruiken, inhoud voorspellen, vragen stellen, tussentijds samenvatten, talige hulpmiddelen 

gebruiken, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context, de 

vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden via taalverwantschap  
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- Bepalen van de geschikte strategieën 

- Functioneel gebruik van elementen uit UD 2.9 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Vrij complexe structuur maar een duidelijke samenhang 

* Gemiddelde tot vrij hoge informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, eenvoudig figuurlijk taalgebruik, frequente woorden en een 

beperkt aantal laagfrequente woorden 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 

* Eenvoudige tot vrij complexe zinsbouw 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief (bijkomend voor 

schriftelijke receptie)  

* Duidelijke lay-out 

(bijkomend voor mondelinge receptie) 

* Normaal spreektempo  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

UD 2.3 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 

- Woordenschat: frequente woorden, eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden herkennen, 

rekening houden met lees- en luisterdoel, voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen 

gebruiken, inhoud voorspellen, vragen stellen, tussentijds samenvatten, talige hulpmiddelen 

gebruiken, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context, de 

vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden via taalverwantschap, hoofd- en bijzaken 

onderscheiden, gedachtegang reconstrueren  

- Bepalen van de geschikte strategieën 

- Functioneel gebruik van elementen uit UD 2.9 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Vrij complexe structuur maar een duidelijke samenhang 

* Gemiddelde tot vrij hoge informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, eenvoudig figuurlijk taalgebruik, frequente woorden en een 

beperkt aantal laagfrequente woorden 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 
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* Eenvoudige tot vrij complexe zinsbouw 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief (bijkomend voor 

schriftelijke receptie)  

* Duidelijke lay-out  

(bijkomend voor mondelinge receptie)  

* Normaal spreektempo  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

UD 2.4 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie 

van doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente woorden, eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden herkennen, 

rekening houden met lees- en luisterdoel, voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen 

gebruiken, inhoud voorspellen, vragen stellen, talige hulpmiddelen gebruiken, de vermoedelijke 

betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context, de vermoedelijke betekenis van 

onbekende woorden afleiden via taalverwantschap 

- Bepalen van de geschikte strategieën  

- Functioneel gebruik van elementen uit UD 2.9 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Vrij complexe structuur maar een duidelijke samenhang 

* Gemiddelde tot vrij hoge informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, eenvoudig figuurlijk taalgebruik, frequente woorden en een 

beperkt aantal laagfrequente woorden 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 

* Eenvoudige tot vrij complexe zinsbouw  

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief 

(bijkomend voor schriftelijke receptie)  

* Duidelijke lay-out  

(bijkomend voor mondelinge receptie) 

* Normaal spreektempo  
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

UD 2.5 De leerlingen nemen eenvoudige notities bij het lezen en beluisteren van teksten in functie 

van doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente woorden, eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden herkennen, 

afkortingen, symbolen en telegramstijl gebruiken, rekening houden met lees- en luisterdoel, 

voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen gebruiken, de vermoedelijke betekenis van 

onbekende woorden afleiden uit de context, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden 

afleiden via taalverwantschap 

- Bepalen van de geschikte strategieën  

- Functioneel gebruik van elementen uit UD 2.9 

 

Met inbegrip van kenmerken beluisterde en gelezen teksten 

* Vrij complexe structuur maar een duidelijke samenhang 

* Gemiddelde tot vrij hoge informatiedichtheid 

* Voornamelijk Standaardnederlands, eenvoudig figuurlijk taalgebruik, voornamelijk frequente 

woorden en een beperkt aantal laagfrequente woorden 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 

* Eenvoudige tot vrij complexe zinsbouw 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief 

(bijkomend voor schriftelijke receptie)  

* Duidelijke lay-out 

(bijkomend voor mondelinge receptie) 

* Normaal spreektempo  

 

Met inbegrip van kenmerken notities 

* De notities weerspiegelen de inhoud van de beluisterde of gelezen teksten 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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UD 2.6 De leerlingen produceren schriftelijke en mondelinge teksten in functie van doelgerichte 

communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Woordenschat: frequente woorden, eenvoudig figuurlijk taalgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

- Taalgedragsconventies en registers 

- Effecten van non-verbaal gedrag (mondelinge productie) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, lay-out, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden gebruiken, 

rekening houden met spreek- en schrijfdoel, voorkennis activeren, rekening houden met ontvanger 

(zoals het gepast inzetten van lichaamstaal), talige hulpmiddelen gebruiken 

- Gebruik van taalgedragsconventies en registers  

- Bepalen van de geschikte strategieën 

- Functioneel gebruik van elementen uit UD 2.9 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Herkenbare, iets complexere tekststructuur 

* Herkenbare samenhang, duidelijke opbouw 

* Concrete inhoud 

* Gepast register (afgestemd op doel en doelpubliek) 

* Tekstsoorten: informatief, persuasief, opiniërend, prescriptief, narratief (bijkomend voor 

schriftelijke productie) 

* Verzorgd taalgebruik met aandacht voor woordkeuze, spelling, zinsbouw, interpunctie, 

Standaardnederlands, helderheid, adequaatheid, correctheid en vlotheid 

* Verzorgde, gepaste lay-out 

(bijkomend voor mondelinge productie) 

* Verzorgd taalgebruik met aandacht voor uitspraak, woordkeuze, zinsbouw, Standaardnederlands, 

helderheid, adequaatheid, correctheid en vlotheid 

* Gepaste, niet-storende lichaamstaal 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

UD 2.7 De leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Technieken om creatief met taal om te gaan: stijlfiguren (zoals begin- en eindrijm, hyperbool, 

herhaling, variatie), lay-out, beeldspraak, ritme 

 

Met inbegrip van dimensie eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 
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UD 2.8 De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van 

doelgerichte communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Zie opsomming bij UD 2.2 t.e.m. UD 2.4 en UD 2.6 

* Conceptuele kennis 

- Zie opsomming bij UD 2.2 t.e.m. UD 2.4 en UD 2.6 

* Procedurele kennis 

- Strategieën (bijkomend t.o.v. de strategieën opgesomd bij UD 2.2 t.e.m. UD 2.4 en UD 2.6): 

rekening houden met doel interactie, inspelen op wat de ander zegt of schrijft, 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/correspondent  

- Bepalen van de geschikte strategieën 

- Zie opsomming bij UD 2.2 t.e.m. UD 2.4 en UD 2.6 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Zie opsomming bij UD 2.2 t.e.m. UD 2.4 en UD 2.6  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

Kenmerken en principes van het Nederlands begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. 

 

UD 2.9 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het 

Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Samenstellingen en afleidingen: voorvoegsel, achtervoegsel, meervoud/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, 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) 

- Betekenisrelaties: synoniem, homoniem, letterlijk/figuurlijk 

- Beeldspraak en vergelijking 

* Conceptuele kennis 

- Onderscheid klank- en schriftbeeld 
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- Samenstellingen en afleidingen: voorvoegsel, achtervoegsel, meervoud/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, 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) 

 

- Beeldspraak en vergelijking 

* Procedurele kennis 

- Spelling van woorden met vast woordbeeld: klankzuivere woorden en hoogfrequente niet-

klankzuivere woorden 

- Spelling van woorden met veranderlijk woordbeeld: werkwoorden, klinker in open/gesloten 

lettergreep, verdubbeling medeklinker, niet-klankzuivere eindletter 

- Hoofdletters 

- Interpunctietekens: punt, komma, vraagteken, uitroepteken, dubbele punt, spatie, aanhalingsteken 

- Congruentie  

- Diakritische tekens: trema, koppelteken en apostrof 

- Uitspraaktekens zoals accenttekens 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

UD 2.10 De leerlingen analyseren het Standaardnederlands als taalsysteem. 

Met inbegrip van kennis: 

- Een selectie van kenniselementen uit UD 2.9 

 

Met inbegrip van dimensie eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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UD 2.11 De leerlingen gebruiken kenmerken, mogelijkheden en principes van het 

Standaardnederlands als communicatiemiddel in functie van doelgerichte communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur 

- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel, ruis 

- Taalhandelingen zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, zich 

verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken 

- Taalgedragsconventies en registers 

- Overeenkomsten en verschillen tussen standaardtaal, regionale en sociale taalvariëteiten in het 

Nederlands 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van tekststructuur 

- Gebruik van communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel 

- Gebruik van taalhandelingen zoals beweren, meedelen, beloven, om informatie vragen, verzoeken, 

zich verontschuldigen, waarschuwen, groeten, bedanken 

- Gebruik van taalgedragsconventies en registers 

- Compenserende strategieën bij falende communicatie 

 

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. 

 

UD 2.12 De leerlingen gaan respectvol om met overeenkomsten en verschillen in taaluitingen, 

taalvariëteiten en talen.° (attitudinaal) 

UD 2.13 De leerlingen onderscheiden overeenkomsten en verschillen in taaluitingen, 

taalvariëteiten en talen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Taalgedragsconventies en registers 

- Overeenkomsten en verschillen tussen standaardtaal, regionale en sociale taalvariëteiten in het 

Nederlands 

- Overeenkomsten en verschillen tussen talen 

- Stereotypering 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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Literatuur in het Nederlands beleven. 

 

UD 2.14 De leerlingen verwoorden hun gedachten en gevoelens bij het lezen en beluisteren van 

fictionele teksten met een literaire inslag met ondersteuning van elementaire literaire en 

narratieve concepten. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Onderscheid fictie en non-fictie 

- Artistiek-literaire teksten 

- Personages (hoofd- en nevenpersonages), verhaallijn (chronologisch en niet-chronologisch, 

flashforward en flashback), tijd, ruimte, thema, eenvoudige stilistische kenmerken, samenhang vorm-

inhoud 

- Functioneel gebruik van elementen uit UD 2.2 t.e.m. UD 2.4 en UD 2.6 

* Conceptuele kennis 

- Onderscheid fictie en non-fictie 

- Artistiek-literaire teksten 

- Personages (hoofd- en nevenpersonages), verhaallijn (chronologisch en niet-chronologisch, 

flashforward en flashback), tijd, ruimte, thema, eenvoudige stilistische kenmerken, samenhang vorm-

inhoud 

- Functioneel gebruik van elementen uit UD 2.2 t.e.m. UD 2.4 en UD 2.6 

* Procedurele kennis 

- Functioneel gebruik van elementen uit UD 2.2 t.e.m. UD 2.4 en UD 2.6 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen gedachten en gevoelens 

 

Met inbegrip van dimensie eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën … 
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3. Competenties in andere talen 
 

De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van 

onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, 

systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ 

met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin 

en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de 

sleutelcompetentie ‘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, schrijven, luisteren en 

inzicht in het taalsysteem.° (attitudinaal) 

3.2 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 repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en 

vaste uitdrukkingen 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden herkennen, 

rekening houden met lees- en luisterdoel, voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen 

gebruiken, inhoud voorspellen, vragen stellen, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden 

afleiden uit de context, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden via 

taalverwantschap, talige hulpmiddelen gebruiken 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 3.7 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Eenvoudige, herkenbare tekststructuur 

* Lage informatiedichtheid 

* Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en 

vaste uitdrukkingen 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 

* Eenvoudige zinsbouw 

* Beperkte lengte 

* Tekstsoorten: informatief, opiniërend, prescriptief en narratief 

(bijkomend voor schriftelijke receptie) 

* Duidelijke lay-out 

(bijkomend voor mondelinge receptie) 
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* Geen of weinig achtergrondruis 

* Normaal spreektempo met pauzes 

* Ondersteunende maar natuurlijke intonatie 

* Heldere uitspraak, duidelijke articulatie 

* Eventueel met visuele ondersteuning 

* Eventueel met ondersteuning van non-verbaal gedrag 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

3.3 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 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en 

vaste uitdrukkingen 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden herkennen, 

rekening houden met lees- en luisterdoel, voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen 

gebruiken, inhoud voorspellen, vragen stellen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, de vermoedelijke 

betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context, de vermoedelijke betekenis van 

onbekende woorden afleiden via taalverwantschap, talige hulpmiddelen gebruiken, gedachtegang 

reconstrueren 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 3.7 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Eenvoudige, herkenbare tekststructuur 

* Lage informatiedichtheid 

* Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en 

vaste uitdrukkingen 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 

* Eenvoudige zinsbouw 

* Beperkte lengte 

* Tekstsoorten: informatief, opiniërend, prescriptief en narratief 

(bijkomend voor schriftelijke receptie) 

* Duidelijke lay-out 

(bijkomend voor mondelinge receptie) 

* Geen of weinig achtergrondruis 

* Normaal spreektempo met pauzes 

* Ondersteunende maar natuurlijke intonatie 

* Heldere uitspraak, duidelijke articulatie 

* Eventueel met visuele ondersteuning 
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* Eventueel met ondersteuning van non-verbaal gedrag 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

3.4 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie 

van doelgerichte communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en 

vaste uitdrukkingen 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden herkennen, 

rekening houden met lees- en luisterdoel, voorkennis activeren, visuele ondersteunende elementen 

gebruiken, inhoud voorspellen, vragen stellen, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden 

afleiden uit de context, de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden via 

taalverwantschap, talige hulpmiddelen gebruiken 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 3.7 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Eenvoudige, herkenbare tekststructuur 

* Lage informatiedichtheid 

* Elementaire woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk frequente woorden, woordcombinaties en 

vaste uitdrukkingen 

* Grote samenhang 

* Concrete inhoud 

* Eenvoudige zinsbouw 

* Beperkte lengte 

* Tekstsoorten: informatief, opiniërend, prescriptief en narratief 

(bijkomend voor schriftelijke receptie) 

* Duidelijke lay-out 

(bijkomend voor mondelinge receptie) 

* Geen of weinig achtergrondruis 

* Normaal spreektempo met pauzes 

* Ondersteunende maar natuurlijke intonatie 

* Heldere uitspraak, duidelijke articulatie 

* Eventueel met visuele ondersteuning 

* Eventueel met ondersteuning van non-verbaal gedrag 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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3.5 De leerlingen produceren schriftelijke en mondelinge teksten in functie van doelgerichte 

communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Woordenschat: elementair repertoire bestaande uit frequente woorden, woordcombinaties en 

vaste uitdrukkingen die toelaten te voldoen aan elementaire communicatiebehoeften 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur, titels, benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen, structuuraanduiders 

(signaalwoorden en verwijswoorden) 

- Effecten van non-verbaal gedrag (mondelinge productie) 

- Taalgedragsconventies en registers 

* Procedurele kennis 

- Strategieën: tekststructuur, lay-out, structuuraanduiders, titels en benadrukte woorden gebruiken, 

rekening houden met spreek- en schrijfdoel, voorkennis activeren, rekening houden met ontvanger 

(zoals het gepast inzetten van lichaamstaal), talige hulpmiddelen gebruiken 

- Gebruik van taalgedragsconventies en registers 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 3.7 

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Verzorgd taalgebruik met aandacht voor adequaatheid, vormcorrectheid en vlotheid 

* Beheersing van een elementair lexicaal repertoire bestaande uit frequente woorden, 

woordcombinaties en vaste uitdrukkingen die volstaan om te voldoen aan elementaire 

communicatiebehoeften 

* Beheersing van bepaalde eenvoudige grammaticale constructies, ondanks het stelselmatig maken 

van elementaire fouten; begrip van boodschap door ontvanger komt meestal niet in het gedrang 

* Gebruik van hoogfrequente signaalwoorden (chronologisch verloop, opsomming, oorzaak en 

tegenstelling) 

* Eenvoudige, gepaste tekststructuur 

* Redelijk herkenbare samenhang 

* Concrete inhoud 

* Gepast register (afgestemd op doel en doelpubliek) 

* Beperkte lengte 

* Tekstsoorten: informatief, opiniërend en prescriptief 

(bijkomend voor schriftelijke productie) 

* Duidelijke, gepaste lay-out 

* Redelijk correcte orthografische beheersing van frequente woorden uit het aangeleerde lexicale 

repertoire 

(bijkomend voor mondelinge productie) 

* Gepaste, niet storende lichaamstaal 

* Uitspraak is over het algemeen voldoende helder om te worden verstaan ondanks een duidelijk 

accent, maar gesprekspartners zullen regelmatig om herhaling moeten vragen 

* Vrij gemakkelijk gebruik van frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, 

ondanks duidelijke aarzelingen en valse starts 
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

3.6 De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte 

communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Zie opsomming bij eindtermen 3.2 t.e.m. 3.5 

* Conceptuele kennis 

- Zie opsomming bij eindtermen 3.2 t.e.m. 3.5 

* Procedurele kennis 

- Strategieën (bijkomend t.o.v. de strategieën opgesomd bij eindtermen 3.2 t.e.m. 3.5 ): rekening 

houden met doel interactie, inspelen op wat de ander zegt of schrijft, vragen om hulp/opheldering 

(zoals trager spreken, herhalen, herformuleren) en zelf hulp/opheldering bieden, elementen van 

lichaamstaal en intonatie herkennen en zelf doelgericht inzetten 

- Zie opsomming bij eindtermen 3.2 t.e.m. 3.5  

 

Met inbegrip van tekstkenmerken 

* Zie opsomming bij eindtermen 3.2 t.e.m. 3.5 

* Gebruik van alledaagse taalgedragsconventies (aanspreken, begroeten, afscheid nemen, 

voorstellen, bedanken, uitnodigen, zich verontschuldigen, reageren op verontschuldigingen) om zeer 

korte sociale contacten te leggen 

(bijkomend voor mondelinge interactie) 

* De communicatie is afhankelijk van herhaling (in trager tempo), herformulering en herstel; de 

bekwaamheid om zelfstandig het gesprek gaande te houden is niet vereist 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

Kenmerken en principes van vreemde talen begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren. 

 

3.7 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van vreemde talen 

als taalsystemen ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen. 

Met inbegrip van kennis 

([F] = bijkomend/specifiek voor Frans; [E] = bijkomend/specifiek voor Engels) 

* Feitenkennis 

- Betekenissen van woorden uit een elementair repertoire 

* Conceptuele kennis 

- Relatie klank- en schriftbeeld 

- Zelfstandige naamwoorden: getal, genus [F] 

- Lidwoorden: bepaald, onbepaald, samengetrokken [F], delend [F], vervanging door de na 

hoeveelheid en ontkenning [F] 

- Voornaamwoorden: persoonlijk (als onderwerp en als lijdend [F] en meewerkend [F] voorwerp), 

aanwijzend, bezittelijk, vragend 

- Frequente hoofd- en rangtelwoorden 

- Bijvoeglijke naamwoorden: meervoud [F], vrouwelijk [F], tout [F], plaats, vergrotende trap, 
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overtreffende trap 

- Werkwoorden: indicatif [F], impératif [F], infinitif [F], conditionnel de politesse [F]; présent [F], passé 

récent [F], passé composé [F], imparfait [F], futur proche [F], futur simple [F]; infinitive [E], imperative 

[E]; present simple [E], present continuous [E], simple past [E], simple future [E]; regelmatige (voor 

Frans op -ER, -IR, -RE) en frequente onregelmatige werkwoorden 

- Frequente voorzetsels 

- Frequente nevenschikkende en hoogfrequente onderschikkende voegwoorden 

- Frequente bijwoorden 

- Zinsdelen: onderwerp, persoonsvorm, lijdend en meewerkend voorwerp 

- Ontkennende/bevestigende zinnen; mededelende/vragende/bevelende/uitroepende zinnen 

* Procedurele kennis 

- Uitspraak van klanken en klankencombinaties, gebruik van woordaccent, articulatie en intonatie 

- Zelfstandige naamwoorden: getal, genus [F] 

- Spelling van woorden uit een elementair repertoire 

- Congruentie: onderwerp-persoonsvorm, bijvoeglijk naamwoord-zelfstandig naamwoord [F] 

- Lidwoorden: bepaald, onbepaald, samengetrokken [F], delend [F], vervanging door de na 

hoeveelheid en ontkenning [F] 

- Voornaamwoorden: persoonlijk (als onderwerp en als lijdend [F] en meewerkend [F] voorwerp), 

aanwijzend, bezittelijk, vragend 

- Frequente hoofd- en rangtelwoorden 

- Bijvoeglijke naamwoorden: meervoud [F], vrouwelijk [F], tout [F], plaats, vergrotende trap, 

overtreffende trap 

- Werkwoorden: indicatif [F], impératif [F], infinitif [F], conditionnel de politesse [F]; présent [F], passé 

récent [F], passé composé [F], imparfait [F], futur proche [F], futur simple [F]; infinitive [E], imperative 

[E]; present simple [E], present continuous [E], simple past [E], simple future [E]; regelmatige (voor 

Frans op -ER, -IR, -RE) en frequente onregelmatige werkwoorden 

- Frequente voorzetsels 

- Frequente nevenschikkende en hoogfrequente onderschikkende voegwoorden 

- Frequente bijwoorden 

- Zinsdelen: onderwerp, persoonsvorm, lijdend en meewerkend voorwerp 

- Valentie van frequente werkwoorden [F] 

- Bouw van enkelvoudige en eenvoudige samengestelde zinnen (nevenschikking, onderschikking) 

- Ontkennende/bevestigende zinnen; mededelende/vragende/bevelende/uitroepende zinnen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

3.8 De leerlingen gebruiken kenmerken, mogelijkheden en principes van vreemde talen als 

communicatiemiddelen in functie van doelgerichte communicatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Tekststructuur 

- Communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel 

- Taalgedragsconventies en registers 

* Procedurele kennis 
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- Gebruik van tekststructuur 

- Gebruik van communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel 

- Gebruik van taalgedragsconventies en registers 

- Gebruik van compenserende strategieën bij falende communicatie 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm: 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Inzicht hebben in vreemde talen als exponenten en delen van culturen en maatschappijen. 

 

3.9 De leerlingen tonen interesse in culturele contexten waarin vreemde talen worden gebruikt.° 

(attitudinaal) 

Literatuur in vreemde talen beleven. 

 

3.10 De leerlingen verwoorden hun gedachten en gevoelens bij het lezen en beluisteren van 

fictionele teksten met een literaire inslag. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 3.2 t.e.m. 3.5 

* Conceptuele kennis 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 3.2 t.e.m. 3.5 

* Procedurele kennis 

- Functioneel gebruik van elementen uit eindterm 3.2 t.e.m. 3.5 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen gedachten en gevoelens 

 

Met inbegrip van kenmerken van de gelezen of beluisterde teksten 

* Hoofdzakelijk frequente woorden en woordcombinaties 

* Redelijk eenvoudige zinsbouw 

* Beperkte lengte 

(bijkomend voor mondelinge receptie) 

* Geen of weinig achtergrondruis (wel muziek) 

* Normaal spreektempo met pauzes 

* Ondersteunende intonatie 

* Heldere uitspraak, duidelijke articulatie 

* Eventueel met visuele ondersteuning 

* Eventueel met ondersteuning van non-verbaal gedrag 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 
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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 demonstreren basisvaardigheden om digitaal inhouden te creëren en te delen. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Digitale media en toepassingen om digitaal inhouden te creëren zoals online- en offline 

tekstverwerking, rekenblad, rekenapp, digitale beeldverwerking, grafische programmeertaal 

- Digitale media en toepassingen om digitaal inhouden te delen zoals browsers, elektronische mail, 

courante sociale mediatoepassingen, cloud toepassingen 

* Procedurele kennis 

- Digitale media en toepassingen om digitaal inhouden te creëren en te delen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

4.2 De leerlingen demonstreren basisvaardigheden om digitaal samen te werken, te communiceren 

en te participeren aan initiatieven. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Digitale media en toepassingen om digitaal samen te werken, te communiceren en te participeren 

aan initiatieven zoals elektronische mail, chat en messaging toepassingen, sociale 

mediatoepassingen, cloud toepassingen 

* Procedurele kennis 

- Digitale media en toepassingen om digitaal samen te werken, te communiceren en te participeren  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Computationeel denken en handelen. 

 

4.3 De leerlingen onderscheiden bouwstenen van digitale systemen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Bouwstenen van een digitaal systeem 

> Input verwerking output 

> Binair 

> Hardware 

> Digitale media zoals dataformaat 

> Digitale toepassingen zoals tekstverwerking, multi-media verwerking, game 

> Besturingssysteem 

- Informatieverwerkende systemen en communicatie tussen deze systemen 
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

4.4 De leerlingen passen een eenvoudig zelf ontworpen algoritme toe om een probleem digitaal en 

niet-digitaal op te lossen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Concepten van computationeel denken: decompositie, patroonherkenning, abstractie, algoritmen 

- Organisatie, modellering, simulatie en digitale representatie van informatie 

- Debuggen (testen en bijsturen) 

- Principes van programmeertalen: sequentie, herhalingsstructuur, keuzestructuur 

* Procedurele kennis 

- Principes van computationeel denken: decompositie, patroonherkenning, abstractie, algoritmen 

- Principes van organisatie, modellering, simulatie en digitale representatie van informatie 

- Principes van debuggen (testen en bijsturen) 

- Principes van programmeertalen: sequentie, herhalingsstructuur, keuzestructuur 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie. 

 

4.5 De leerlingen lichten de invloed van digitale en niet-digitale media op mens en samenleving 

toe. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Invloed digitale media op het dagelijkse leven zoals communicatie, informatie, inhouden gecreëerd 

in verschillende contexten (leren, werken, vrije tijd) 

- Mediatisering/technologisering van de samenleving/arbeidsmarkt 

- Rol media in beeldvorming van werkelijkheid 

- Bouwstenen van beeldgeletterdheid 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

4.6 De leerlingen passen aangereikte regels van de digitale wereld toe. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Privacyregels 

- Principes van auteurs- en portretrecht 

- Ethisch en sociaal aanvaardbare gedragsregels binnen de context van het medium, het publiek en 

de wettelijke bepalingen 

* Procedurele kennis 
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- Privacyregels 

- Principes van auteurs- en portretrecht 

- Ethisch en sociaal aanvaardbare gedragsregels binnen de context van het medium, het publiek en 

de wettelijke bepalingen 

 

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 

4.7 De leerlingen evalueren de mogelijkheden en risico’s van eigen en andermans mediagedrag. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Invloed van mediagebruik op eigen en andermans mentale en fysieke gezondheid 

- Beveiligingsrisico's en privacyaspecten eigen aan de leeftijdsgroep 

- Digitaal mediagebruik in functie van (eigen) doelen 

- Digitale identiteit (e-identiteit en e-reputatie) 

* Procedurele kennis 

- Beveilings- en privacyregels eigen aan de leeftijdsgroep 

- Digitale media en toepassingen in functie van (eigen) doelen 

- Beheer digitale identiteit 

* 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 

Eindtermen basisgeletterdheid 

 

Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren. 

 

BG 4.1 De leerling demonstreert in functionele contexten basisvaardigheden om digitaal inhouden 

te creëren en te delen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Digitale media en toepassingen om digitaal inhouden te creëren zoals online- en offline 

tekstverwerking, rekenapp, digitale beeldverwerking, grafische programmeertaal 

- Digitale media en toepassingen om digitaal inhouden te delen zoals browsers, elektronische mail, 

courante sociale mediatoepassingen, cloud toepassingen 

* Procedurele kennis 

- Digitale media en toepassingen om digitaal inhouden te creëren en te delen 
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

BG 4.2 De leerling demonstreert in functionele contexten basisvaardigheden om digitaal te 

communiceren en te participeren. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Digitale media en toepassingen om digitaal te communiceren en te participeren aan initiatieven 

zoals elektronische mail, chat en messaging toepassingen, sociale mediatoepassingen, cloud 

toepassingen 

* Procedurele kennis 

- Digitale media en toepassingen om digitaal te communiceren en te participeren 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Computationeel denken en handelen. 

 

BG 4.3 De leerling herkent in functionele contexten bouwstenen van digitale systemen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Bouwstenen van een digitaal systeem 

> Input verwerking output 

> Binair 

> Hardware 

> Digitale media zoals dataformaat 

> Digitale toepassingen zoals tekstverwerking, multi-media verwerking, game 

> Besturingssysteem 

- Informatieverwerkende systemen en communicatie tussen deze systemen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau onthouden 

BG 4.4 De leerling past in functionele contexten een aangereikt algoritme toe om een probleem 

digitaal en niet-digitaal op te lossen. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Principes van computationeel denken: decompositie, patroonherkenning, abstractie, algoritme 

- Principes van digitale representatie van informatie 

- Principes van debuggen (testen en bijsturen) 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie. 

 

BG 4.5 De leerling past in functionele contexten aangereikte regels van de digitale wereld toe. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Privacyregels 

- Principes van auteurs- en portretrecht 

- Ethisch en sociaal aanvaardbare gedragsregels binnen de context van het medium, het publiek en 

de wettelijke bepalingen 

 

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 

BG 4.6 De leerling evalueert in functionele contexten de mogelijkheden en risico’s van eigen 

mediagedrag. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Beveiligingsrisico's en privacyaspecten eigen aan de leeftijdsgroep 

- Digitale media en toepassingen in functie van eigen doelen 

- Beheer digitale identiteit (e-identiteit en e-reputatie) 

* 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.° (transversaal - 

attitudinaal) 

5.2 De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen 

en emoties van anderen.° (transversaal - attitudinaal) 

5.3 De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Pest- en uitsluitingsgedrag 

- Fysieke en mentale grenzen 

* Procedurele kennis 

- Strategieën om respectvol te reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag 

 

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 

5.4 De leerlingen demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Formele en informele relaties 

- Leefregels en afspraken 

- Empathie 

* Procedurele kennis: 

- Strategieën om sociale vaardigheden in formele en informele relaties te hanteren 

- Strategieën om grenzen te stellen en te bewaken via aanvaardbaar verbaal en non-verbaal gedrag 

 

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 
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5.5 De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de 

uitwerking van een gezamenlijk resultaat. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis: 

- Rollen en gedrag van personen in groepsactiviteiten 

* Procedurele kennis: 

- Methoden om in overleg taken te verdelen en te plannen 

 

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 
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6. Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie 

 
De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van 

onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, 

systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’, 

‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-

relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘Competenties inzake 

wiskunde, exacte wetenschappen en technologie’. 

Inzicht ontwikkelen in en omgaan met getallen en hoeveelheden: getallenleer. 

 

6.1 De leerlingen voeren bewerkingen uit met natuurlijke, gehele en rationale getallen. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Som, termen, verschil, product, factoren, quotiënt, deeltal, deler, rest, macht, grondtal, exponent, 

priemgetal 

* Conceptuele kennis 

- Natuurlijke, gehele en rationale getallen 

- Machtsverheffing met gehele exponent, vierkantswortel, procent, kwadraat, kleinste gemene 

veelvoud, grootste gemene deler, absolute waarde 

- Schatting van uitkomst 

* Procedurele kennis 

- Bewerkingen en volgorde van bewerkingen met en zonder ICT. Bewerkingen zonder ICT zijn beperkt 

in omvang. 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

6.2 De leerlingen gebruiken de eigenschappen, teken- en rekenregels van de bewerkingen om 

bewerkingen met natuurlijke, gehele en rationale getallen uit te voeren. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Eigenschappen, teken- en rekenregels van de bewerkingen met natuurlijke, gehele en rationale 

getallen 

- Uitbreiding van de natuurlijke getallen naar de gehele getallen en van de gehele getallen naar de 

rationale getallen 

- Verband tussen optellen en aftrekken 

- Verband tussen vermenigvuldigen en delen 

- Het omgekeerde en tegengestelde van een getal 

* Procedurele kennis 

- Bewerkingen en volgorde van bewerkingen met en zonder ICT. Bewerkingen zonder ICT zijn beperkt 

in omvang. 
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Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

6.3 De leerlingen ordenen natuurlijke, gehele en rationale getallen. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Symbolen <, >, ≤, ≥, = 

* Conceptuele kennis 

- Getallenas 

- Verband tussen decimale vorm, breuk en procent 

* Procedurele kennis 

- Omzetting tussen verschillende vormen van een getal met en zonder ICT 

 

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 benaderings-, afrondings- en schattingstechnieken toe bij het rekenen 

met getallen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Principe van benaderen, afronden en schatten 

* Procedurele kennis 

- 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 
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Inzicht ontwikkelen in en omgaan met ruimte en vorm: meetkunde en metend rekenen. 

 

6.5 De leerlingen analyseren meetkundige relaties en eigenschappen van meetkundige objecten in 

het vlak. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Meetkundige objecten: punt, rechte, halfrechte, lijnstuk, hoek, vlakke figuur (driehoek, vierhoek, 

veelhoek, cirkel), diagonaal, bissectrice, hoogtelijn, middelloodlijn, zwaartelijn, straal, middellijn, 

overstaande hoek, nevenhoek, aanliggende hoek 

* Conceptuele kennis 

- Meetkundige relaties: evenwijdige stand, loodrechte stand, symmetrie en congruentie in vlakke 

figuren 

- Classificatie van soorten driehoeken en vierhoeken 

- Meetkundige eigenschappen: de hoekensom in driehoeken en vierhoeken, eigenschappen van 

gelijkzijdige en gelijkbenige driehoeken, eigenschappen van zijden, hoeken en diagonalen in 

vierhoeken 

* Procedurele kennis 

- Meetkundige relaties: evenwijdige stand, loodrechte stand, symmetrie en congruentie in vlakke 

figuren 

- Classificatie van soorten driehoeken en vierhoeken 

- Meetkundige eigenschappen: de hoekensom in driehoeken en vierhoeken, eigenschappen van 

gelijkzijdige en gelijkbenige driehoeken, eigenschappen van zijden, hoeken en diagonalen in 

vierhoeken 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

6.6 De leerlingen onderscheiden aan de hand van 2D- en 3D-voorstellingen meetkundige objecten 

in de ruimte. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Meetkundige objecten in de ruimte: snijdende, kruisende en evenwijdige rechten, ruimtefiguur 

(veelvlak (kubus, balk, piramide), bol, kegel, cilinder) 

* Conceptuele kennis 

- Onderscheid tussen evenwijdige, snijdende en kruisende rechten 

- Onderscheid tussen ruimtefiguren en vlakke figuren 

- Principe van tweedimensionale voorstelling van een driedimensionale figuur: voor-, boven-, 

zijaanzicht, soorten perspectieven (zoals cavalièreperspectief) 

- Herkenning van symmetrie 

* Procedurele kennis 

- Onderscheid tussen evenwijdige, snijdende en kruisende rechten 

- Onderscheid tussen ruimtefiguren en vlakke figuren 

- Principe van tweedimensionale voorstelling van een driedimensionale figuur: voor-, boven-, 
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zijaanzicht, soorten perspectieven (zoals cavalièreperspectief) 

- Herkenning van symmetrie 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

6.7 De leerlingen stellen meetkundige objecten met gegeven eigenschappen in het vlak grafisch 

voor. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Meetkundige objecten: punt, rechte, halfrechte, lijnstuk, hoek, vlakke figuur (driehoek, vierhoek, 

veelhoek, cirkel), diagonaal, bissectrice, hoogtelijn, middelloodlijn, zwaartelijn, straal, middellijn, 

overstaande hoek, nevenhoek, aanliggende hoek 

* Conceptuele kennis 

- Meetkundige relaties: evenwijdige stand, loodrechte stand, symmetrie en congruentie in vlakke 

figuren 

- Meetkundige eigenschappen: eigenschappen van gelijkzijdige en gelijkbenige driehoeken, 

eigenschappen van zijden, hoeken en diagonalen in vierhoeken 

* Procedurele kennis 

- Grafisch voorstellen met geodriehoek, passer en liniaal en eenvoudige constructies met ICT 

 

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 verklaren het beeld van een vlakke figuur als resultaat van een verschuiving, 

spiegeling of rotatie. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Rotatie, verschuiving, spiegeling, puntspiegeling, vector 

* Conceptuele kennis 

- Meetkundige relaties: evenwijdige stand, loodrechte stand, symmetrie en congruentie in vlakke 

figuren 

- Eigenschappen van een verschuiving over een vector, een spiegeling om een as, een spiegeling om 

een punt, een rotatie over een hoek 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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6.9 De leerlingen berekenen omtrek en oppervlakte van vlakke figuren en oppervlakte en inhoud 

van ruimtefiguren. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Straal, grondvlak, hoogte, zijde, basis 

* Conceptuele kennis 

- Omtrek en oppervlakte: driehoek, trapezium, parallellogram, ruit, rechthoek, vierkant en cirkel 

- Oppervlakte: kubus, balk 

- Inhoud: kubus, balk en cilinder 

* Procedurele kennis 

- Berekening omtrek en oppervlakte zonder formularium: driehoek, trapezium, parallellogram, ruit, 

rechthoek, vierkant en cirkel 

- Berekening oppervlakte zonder formularium: kubus, balk 

- Berekening inhoud zonder formularium: kubus, balk en cilinder 

 

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 relatie en verandering: zoals algebra, analyse en discrete 

structuren. 

6.10 De leerlingen bepalen punten in het vlak door middel van coördinaten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Assenstelsel en coördinaten 

* Procedurele kennis 

- Punten in het vlak door middel van coördinaten 

- Coördinaten van punten 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

6.11 De leerlingen rekenen met lettervormen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Eigenschappen, reken- en tekenregels van bewerkingen 

* Procedurele kennis 

- Optelling, vermenigvuldiging en vereenvoudiging van één-, twee- en drietermen 

- Uitwerking van merkwaardige producten tot een som: (a+b)² en (a+b)(a-b) 

 

Met inbegrip van context 
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* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

6.12 De leerlingen gebruiken letters als onbekenden, als variabelen en voor veralgemeningen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Letter als onbekende, als variabele en als hulpmiddel voor veralgemeningen 

* Procedurele kennis 

- Getalwaarde van een algebraïsche uitdrukking met maximum 2 variabelen 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

6.13 De leerlingen analyseren recht- en omgekeerd evenredige verbanden tussen grootheden. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Representaties: tabel, grafiek en formule van recht- en omgekeerd evenredige grootheden 

- Evenredigheidsfactor 

* Procedurele kennis 

- Representaties: tabel, grafiek en formule van recht- en omgekeerd evenredige grootheden 

- Evenredigheidsfactor 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

6.14 De leerlingen stellen formules op die de regelmaat in eenvoudige patronen en schema’s 

beschrijven. 

Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Formules als veralgemening 

* Procedurele kennis 

- Patroonherkenning en patroonbeschrijving a.d.h.v. een formule 

 

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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6.15 De leerlingen lossen vergelijkingen van de eerste graad op met één onbekende in de 

verzameling van de rationale getallen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Onbekenden 

- Gelijkheid linker- en rechterlid 

* Procedurele kennis 

- Vergelijkingen van de eerste graad met één onbekende 

 

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 data en onzekerheid: zoals kansrekenen en statistiek. 

 

6.16 De leerlingen voeren een beschrijvend statistisch onderzoek uit met 20 à 25 zelf verzamelde, 

niet gegroepeerde gegevens van 1 grootheid. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Mediaan, rekenkundig gemiddelde, modus 

- Variatiebreedte 

- Tabel met absolute frequenties 

- Staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram, lijndiagram 

* Conceptuele kennis 

- Mediaan, rekenkundig gemiddelde, modus 

- Variatiebreedte 

- Tabel met absolute frequenties 

- Staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram, lijndiagram 

* Procedurele kennis 

- Mediaan, rekenkundig gemiddelde, modus 

- Variatiebreedte 

- Tabel met absolute frequenties 

- Staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram, lijndiagram 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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Redeneringen opbouwen en abstraheren rekening houdend met de samenhang en structuur van 

wiskunde. 

 

6.17 De leerlingen geven een wiskundige redenering of een argumentatie van wiskundige 

eigenschappen. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Symbolen: ⇒ en ⇔ 

* Conceptuele kennis 

- Als dan-relatie (implicatie), equivalentie 

- Wiskundige eigenschappen uit de eindtermen van de eerste graad A-stroom zoals 

congruentiekenmerken ZZZ, ZHZ, HZH, ZHH, eigenschappen van transformaties, van driehoeken en 

vierhoeken, merkwaardige producten (a+b)² en (a+b)(a-b), eenvoudige en concrete getalbewijzen 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

6.18 De leerlingen voeren operaties met twee verzamelingen uit. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- ∩, ∪, ∖, ∈, ∉, ⊂, ⊄ 

* Conceptuele kennis 

- Element, deelverzameling, doorsnede, unie, verschil 

* Procedurele kennis 

- Element, deelverzameling, doorsnede, unie, verschil 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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Modelleren en problemen oplossen door analyseren, (de)mathematiseren of aanwenden van 

heuristieken. 

 

6.19 De leerlingen lossen wiskundige problemen op door gebruik te maken van wiskundige kennis, 

vaardigheden en heuristieken. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Wiskundige concepten uit de eindtermen van de eerste graad A-stroom 

* Procedurele kennis 

- Wiskundige vaardigheden uit de eindtermen van de eerste graad A-stroom 

- Toepassing van wiskundige heuristieken 

- Mathematiseren en demathematiseren 

- Invoering van een variabele 

 

Met inbegrip van context 

* De eindterm wordt zowel met als zonder context gerealiseerd. 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Inzicht ontwikkelen in de bouw, structuur en eigenschappen van materie in levende en niet-levende 

systemen. 

 

6.20 De leerlingen brengen waarneembare fysische verschijnselen in verband met 

temperatuursveranderingen op basis van het deeltjesmodel. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Aggregatietoestanden: vast, vloeibaar, gas 

- Faseovergangen: smelten, stollen, condenseren, verdampen, sublimeren, desublimeren 

* Conceptuele kennis 

- Aggregatietoestanden: vast, vloeibaar, gas 

- Faseovergangen: smelten, stollen, condenseren, verdampen, sublimeren, desublimeren 

- Thermisch uitzetten en krimpen van stoffen 

- Deeltjesmodel 

- Temperatuur 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

6.21 De leerlingen onderscheiden zuivere stoffen en mengsels in authentieke contexten en op 

basis van het deeltjesmodel. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Zuivere stof en mengsel 

* Conceptuele kennis 

- Zuivere stof en mengsel 
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- Deeltjesmodel 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

6.22 De leerlingen lichten het onderscheid tussen een verandering van aggregatietoestand en een 

waarneembare chemische omzetting toe. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Aggregatietoestanden: vast, vloeibaar, gas 

- Faseovergangen: smelten, stollen, condenseren, verdampen, sublimeren, desublimeren 

* Conceptuele kennis 

- Aggregatietoestanden: vast, vloeibaar, gas 

- Faseovergangen: smelten, stollen, condenseren, verdampen, sublimeren, desublimeren 

- Chemische omzetting 

- Atoom en molecule 

- Deeltjesmodel 

 

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. 

 

6.23 De leerlingen analyseren energieomzettingen in levende en niet-levende systemen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Energievormen: kinetische energie, chemische energie, elektrische energie, stralingsenergie, 

potentiële energie 

- Energieomzetting tussen bovenstaande energievormen 

- Fotosynthese 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

6.24 De leerlingen leiden de uitwerking van krachten af uit authentieke contexten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Kracht als vector: grootte, richting, zin 

- Zwaartekracht, wrijvingskracht, trek- en duwkracht 

- Effecten: vervorming en verandering van de snelheid 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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6.25 De leerlingen onderzoeken het verband tussen snelheid, afstand en tijd. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Snelheid als verhouding 

* Procedurele kennis 

- Meet- en berekenmethoden voor afstand en tijd 

- Gebruik van meetinstrumenten voor afstand en tijd zoals meetlint, digitale afstandsmeter, 

chronometer 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

6.26 De leerlingen leggen de verschillende transportmogelijkheden van thermische energie uit in 

authentieke contexten. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Geleiding, convectie en straling 

* Conceptuele kennis 

- Transport van thermische energie: geleiding, convectie, straling 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

6.27 De leerlingen leggen de effecten van verschillende soorten stralingen uit in authentieke 

contexten. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Zichtbare straling: licht 

- Onzichtbare straling: UV-straling, IR-straling, X-straling, microgolf straling, radioactieve straling 

* Conceptuele kennis 

- Effecten van zichtbare straling 

- Effecten van de soorten onzichtbare straling 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Inzicht ontwikkelen in de basiseigenschappen van levende systemen. 

 

6.28 De leerlingen leggen de samenhang tussen de verschillende organisatieniveaus in een 

organisme uit met de cel als basiseenheid. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Organisatieniveaus: cellen, weefsels, organen, stelsels 

- Onderdelen van een cel: celwand, celmembraan, celkern, bladgroenkorrels, mitochondriën, 

cytoplasma 
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- Functie van de onderdelen van een cel 

* Conceptuele kennis 

- Cel als basiseenheid 

- Organisatieniveau 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

6.29 De leerlingen leggen uit hoe stofomzettingen, stofuitwisselingen en energieomzettingen het 

functioneren van mens en dieren mogelijk maken. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Belangrijkste organen van het ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel, uitscheidingsstelsel en 

transportstelsel en hun ligging 

* Conceptuele kennis 

- Stofomzetting 

- Stofuitwisseling 

- Energieomzetting 

- Transport in een organisme: ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel, uitscheidingsstelsel, 

bloedsomloop 

 

Met inbegrip van context 

* Bij een beperkt aantal niet-verwante diersoorten 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

6.30 De leerlingen leggen het verloop van de voortplanting bij de mens uit. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Organen van het voortplantingsstelsel 

- Ligging en functie van de organen van het voortplantingsstelsel 

* Conceptuele kennis 

- Voortplanting, eisprong, zaadlozing, bevruchting, menstruatie, zwangerschap, geboorte 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

6.31 De leerlingen vergelijken voortplantingswijzen van planten en dieren aan de hand van 

voorbeelden. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Aseksuele en seksuele voortplanting  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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6.32 De leerlingen leggen het belang van fotosynthese uit inclusief de stofomzettingen, 

energieomzettingen en stofuitwisselingen. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Algemene stofomzetting van het fotosyntheseproces 

- Delen van de plant betrokken bij het fotosyntheseproces: wortel, stengel, blad, huidmondje, 

bladgroenkorrels 

- Energieomzetting van lichtenergie naar chemische energie 

* Conceptuele kennis 

- Soorten energie: chemische energie en lichtenergie 

- Fotosynthese als energie- en materieomzetting 

- Autotrofe versus heterotrofe organismen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

6.33 De leerlingen leggen uit dat organismen met bepaalde kenmerken, in een welbepaalde 

omgeving, meer waarschijnlijk dan andere organismen zullen overleven en zich voortplanten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Kenmerken van de omgeving zoals klimaat, vegetatie, aanwezigheid van andere organismen 

- Kenmerken van organismen zoals kleur, kieuwen, stekels 

 

Met inbegrip van context 

* Natuurwetenschappelijk kader: evolutieleer 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

6.34 De leerlingen onderzoeken voor een biotoop de onderlinge afhankelijkheid van verschillende 

organismen en de rol van biotische en abiotische factoren. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Producenten, consumenten, detrivoren, reducenten 

- Voorbeelden van biotische en abiotische factoren 

- Biodiversiteit 

* Conceptuele kennis 

- Voedselrelaties 

- Voorstelling van voedselrelaties: voedselketen, voedselweb, voedselpiramide 

- Biotische en abiotische factoren 

- Biodiversiteit 

* Procedurele kennis: 

- Gebruik van determineertabellen en -kaarten 

- Meetmethoden zoals voor temperatuur 
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Inzicht ontwikkelen in technische systemen en processen en hun relatie tot verschillende technologische 

domeinen en tot andere domeinen (wetenschappen, wiskunde …). 

 

6.35 De leerlingen onderzoeken waarneembare eigenschappen van courante materialen en 

grondstoffen i.f.v. een technisch proces. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Waarneembare kenmerken van materialen en grondstoffen 

- Soorten materialen: metalen en niet- metalen, ferro- en non-ferrometalen, natuurlijke en 

kunstmatige materialen 

- Eigenschappen van materialen 

> Elektrisch zoals geleiding 

> Fysisch zoals dichtheid 

> Magnetisch zoals aantrekking en afstoting van ferromagnetische materialen 

> Mechanisch zoals elasticiteit, hardheid 

> Technologisch zoals vervormbaarheid 

* Procedurele kennis 

- Eenvoudige onderzoekstechnieken zoals uitrekken, onderdompelen, wegen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren  

6.36 De leerlingen onderzoeken principes van de bouw en werking van technische systemen, hun 

deelsystemen en onderdelen alsook hun onderlinge samenhang i.f.v. een technisch proces. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Technische systemen, hun deelsystemen en onderdelen: functie, werking en onderling relatie 

- Technische systemen m.b.t. volgende 5 ervaringsgebieden: 

> Constructie 

▪ Stabiliteit, sterkte en stijfheid 

▪ Verbindingen 

▪ Krachten op een constructie 

> Transport 

▪ Overbrengingen 

▪ Transportmogelijkheden 

> Energie 

▪ Energieomzettingen in technische systemen 

▪ Nuttige en niet-nuttige energie in systemen 

▪ Elektrische stroomkring: componenten van de stroomkring, schematische voorstelling 

> ICT 

▪ Functie van sensoren en actuatoren 

▪ Logica in een besturing 

> Biotechniek 
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▪ Biotechnische systemen en bijhorende biochemische processen in de voedingsindustrie 

▪ Conserveren van voedingsmiddelen, doel van verschillende verpakkingen 

- Technische informatie zoals pictogrammen, symbolen en (werk)tekeningen 

* Procedurele kennis 

- Visualisatiemethodes van de bouw en werking van technische systemen: (schaal)modellen, 

functiedriehoek, I-P-O – model 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Technische systemen ontwerpen, realiseren, in gebruik nemen en evalueren rekening houdend met 

fundamentele maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische aspecten. 

 

6.37 De leerlingen gebruiken courante technische systemen duurzaam, veilig en ergonomisch.  

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Technische systemen, deelsystemen en onderdelen: functie, werking en onderlinge relatie 

- Doel van hulpmiddelen 

- Planmatig onderhoud 

* Procedurele kennis 

- Gebruik met inbegrip van onderhoud van courante technische systemen 

- Gebruik van hulpmiddelen 

- Monteren en demonteren in functie van onderhoud 

- Gebruik van technische informatie zoals veiligheidsinstructiekaarten, pictogrammen, symbolen, 

onderhoudsvoorschriften, handleidingen en (werk)tekeningen 

- Vereisten van veiligheid, ergonomie en milieu 

 

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. 

6.38 De leerlingen voeren een iteratief technisch proces uit in de verschillende ervaringsgebieden 

om een eenvoudig technisch systeem te realiseren vanuit behoefte(n) en criteria. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Doel van hulpmiddelen zoals gereedschappen, machines, grondstoffen, materialen, energie, 

informatie, menselijke inzet, geldmiddelen, tijd 

- Criteria: beperkingen en mogelijkheden van technische systemen op basis van gekende 

(technische/wetenschappelijke) wetmatigheden en maatschappelijke realiteit 

* Procedurele kennis 

- Verschillende fasen van een iteratief technisch proces: probleemstelling/behoefte onderzoeken, 

ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren 

- Gebruik van hulpmiddelen zoals gereedschappen, machines, grondstoffen, materialen, energie, 

informatie, menselijke inzet, geldmiddelen, tijd 
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- Modellen zoals schema's, tekeningen en recepten 

- Vereisten van veiligheid, ergonomie en milieu 

 

Met inbegrip van context 

* Ervaringsgebieden: constructie, transport, energie, ICT, biotechniek 

 

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 

6.39 De leerlingen bepalen de vereisten waaraan een technisch systeem moet voldoen om een 

technisch probleem op te lossen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Criteria: beperkingen en mogelijkheden van technische systemen op basis van gekende 

(technische/wetenschappelijke) wetmatigheden en maatschappelijke realiteit 

* Procedurele kennis 

- Behoefteanalyse 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren  

6.40 De leerlingen ontwerpen een technisch systeem in functie van de bepaalde vereisten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Doel van hulpmiddelen zoals gereedschappen, machines, grondstoffen, materialen, energie, 

informatie, menselijke inzet, geldmiddelen, tijd 

* Procedurele kennis 

- Modellen zoals schetsen, schema's, werktekeningen en recepten, schaalmodellen 

- Gebruik van hulpmiddelen zoals gereedschappen, machines, grondstoffen, materialen, energie, 

informatie, menselijke inzet, geldmiddelen, tijd 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau creëren 

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 

6.41 De leerlingen realiseren het technisch systeem op basis van een ontwerp. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Doel van hulpmiddelen zoals gereedschappen, machines, grondstoffen, materialen, energie, 

informatie, menselijke inzet, geldmiddelen, tijd 

* Procedurele kennis 

- Realisatie- en optimalisatietechnieken 

- Gebruik van modellen zoals schema's, werktekeningen en recepten 
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- Gebruik van hulpmiddelen zoals gereedschappen, machines, grondstoffen, materialen, energie, 

informatie, menselijke inzet, geldmiddelen, tijd 

- Vereisten van veiligheid, ergonomie en milieu 

- Planningstechnieken: opmaak en uitvoering beknopt stappenplan, tijdspad 

 

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 

6.42 De leerlingen testen of een technisch systeem voldoet aan de behoeften en criteria. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Hulpmiddelen en methoden voor het testen van technische systemen 

- Criteria: beperkingen en mogelijkheden van technische systemen o.b.v. gekende 

(technische/wetenschappelijke) wetmatigheden en maatschappelijke realiteit 

* Procedurele kennis 

- Hulpmiddelen en methoden voor het testen van technische systemen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

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 

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. 

 

6.43 De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid de gepaste meetinstrumenten, 

meetmethoden en hulpmiddelen om metingen, observaties, experimenten en terreinstudies uit te 

voeren. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Hulpmiddelen zoals meetlat, weegschaal, loep, lichtmicroscoop, thermometer, determineertabel, 

proefbuis 

- Meetinstrumenten, meetmethoden voor de bepaling van lengte, massa, inhoud/volume, tijd, 

temperatuur en elektrische grootheden 

 

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. 
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6.44 De leerlingen gebruiken in wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische en STEM-

contexten gepaste grootheden en eenheden in een correcte weergave. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Symbolen van de grootheden en (SI-) eenheden voor lengte, oppervlakte, massa, inhoud/volume, 

tijd, spanning, kracht, energie 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van symbolen van de grootheden en (SI-) eenheden voor lengte, oppervlakte, massa, 

inhoud/volume, tijd, spanning, kracht, energie 

- Herleiding van courante eenheden 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

6.45 De leerlingen trekken conclusies op basis van grafieken, tabellen, determineertabellen en 

diagrammen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Tabellen, determineertabellen, grafieken, diagrammen 

* Procedurele kennis 

- Tabellen, determineertabellen, grafieken, diagrammen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

6.46 De leerlingen gebruiken aangereikte en zelf ontwikkelde modellen in wiskundige, 

natuurwetenschappelijke, technologische en STEM contexten om te visualiseren, te beschrijven en 

te verklaren. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Soorten modelvoorstellingen: eerstegraadsvergelijkingen, evenredigheden, algoritmes, 

schaalmodellen, schema's, schetsen 

- Schaal als verhouding 

*Procedurele kennis 

- Modelvoorstellingen: eerstegraadsvergelijkingen, evenredigheden, algoritmes, schaalmodellen, 

schema's, schetsen 

- Schaal als verhouding 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

6.47 De leerlingen passen stapsgewijs de wetenschappelijke methode toe om een probleem te 

onderzoeken.  

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Wetenschappelijke concepten uit de eindtermen van de eerste graad A-stroom 
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* Procedurele kennis 

- Stappen in de wetenschappelijke methode: onderzoeksvraag opstellen, hypothese formuleren, 

methode/plan uitvoeren, waarnemingen/data analyseren, concluderen 

- Onderzoekstechnieken: metingen, waarnemingen, experimenten en terreinstudies  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

6.48 De leerlingen doorlopen een probleemoplossend proces waarbij kennis en vaardigheden uit 

meerdere STEM-disciplines geïntegreerd worden aangewend. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Wiskundige, natuurwetenschappelijk en technologische concepten uit de eindtermen van de eerste 

graad A-stroom 

* Procedurele kennis 

- Probleemoplossende strategieën 

> Identificatie van deelproblemen en bijhorende wiskundige, wetenschappelijke of technische 

concepten 

> Toepassing van wiskundige, wetenschappelijke of technische principes om deelproblemen op te 

lossen 

> Integratie van deeloplossingen 

> Evaluatie en bijsturing totaaloplossing  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

6.49 De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de 

maatschappij. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Relatie tussen maatschappelijke behoeften, keuzen en STEM-toepassingen  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

6.50 De leerlingen beargumenteren keuzes die ze maken om een wiskundig, 

natuurwetenschappelijk, technologisch of STEM-probleem op te lossen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Wiskundige, natuurwetenschappelijke en technologische concepten uit de eindtermen van de 

eerste graad A-stroom 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

6.51 De leerlingen relateren verschillende STEM-beroepen en -opleidingen aan 

natuurlijkwetenschappelijke, technologische, wiskundige en STEM-competenties. 
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Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Natuurlijkwetenschappelijke, technologische, wiskundige en STEM-concepten en vaardigheden 

- STEM-beroepen en -opleidingen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

 

Eindtermen basisgeletterdheid 

 

Inzicht ontwikkelen in en omgaan met getallen en hoeveelheden: getallenleer. 

 

BG 6.1 De leerling voert met behulp van ICT bewerkingen uit in functionele contexten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Getallen: grootte-orde, natuurlijke en negatieve getallen, eenvoudige procenten en breuken 

* Procedurele kennis 

- Optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, deling met natuurlijke getallen en positieve decimale 

getallen met maximaal 2 cijfers na de komma 

- Berekening met procenten 

- Strategieën om handig te rekenen met natuurlijke getallen en positieve decimale getallen met 

maximaal 2 cijfers na de komma in herkenbare functionele situaties 

- Schatting van grootte-orde van resultaten 

- Zinvolle afronding 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

BG 6.2 De leerling gebruikt informatie uit eenvoudige tabellen in functionele contexten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Getallen: grootte-orde, natuurlijke en negatieve getallen, eenvoudige procenten en breuken 

* Procedurele kennis: 

- Interpretatie van gegevens 

- Vergelijking van gegevens 

- Bewerkingen met ICT in functie van informatieverwerking 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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BG 6.3 De leerling gebruikt maatgetallen en eenheden van grootheden in functionele contexten. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Courante eenheden voor tijd, lengte, oppervlakte, inhoud/volume en massa: uren, minuten, 

seconden, kilometer, meter, centimeter, millimeter, liter, deciliter, centiliter, milliliter, vierkante 

meter, kubieke meter, kilogram, gram 

* Conceptuele kennis 

- Onderscheid tussen lengte, oppervlakte en inhoud/volume 

- Grootte-orde en maatsbesef van grootheden horende bij lengte, oppervlakte, inhoud/volume, tijd, 

massa 

* Procedurele kennis: 

- Interpretatie en bepaling van eenheden 

- Bepaling van lengte, tijd, massa 

- Bewerkingen met ICT 

- Schatting van grootte-orde van resultaten 

- Zinvolle afronding 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Inzicht ontwikkelen in en omgaan met ruimte en vorm: meetkunde en metend rekenen 

 

BG 6.4 De leerling herkent meetkundige objecten en meetkundige relaties in functionele 

contexten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Onderscheid tussen vlakke figuren en ruimtefiguren 

- Meetkundige relaties in het vlak: loodrechte hoeken, evenwijdige rechten 

- Meetkundige objecten: driehoek, vierhoek (vierkant en rechthoek), cirkel, balk, kubus, bol 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau onthouden 

BG 6.5 De leerling berekent omtrek en oppervlakte van een rechthoek in functionele contexten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Omtrek en oppervlakte 

* Procedurele kennis 

- Omtrek en oppervlakte van een rechthoek met gegeven formule, lengte en breedte 

- Bewerkingen met ICT 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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Inzicht ontwikkelen in en omgaan met relatie en verandering: zoals algebra, analyse en discrete 

structuren 

 

BG 6.6 De leerling gebruikt wiskundige verhoudingen in functionele contexten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Gelijkwaardige wiskundige verhoudingen 

* Procedurele kennis: 

- Verhoudingstabel 

- Bewerkingen met ICT 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Inzicht ontwikkelen in en omgaan met data en onzekerheid: zoals kansrekenen en statistiek 

 

BG 6.7 De leerling haalt informatie uit diagrammen in functionele contexten. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Staafdiagram, cirkeldiagram, lijndiagram 

* Procedurele kennis 

- Waarden aflezen 

- Interpretatie van gegevens 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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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 de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten en de mogelijke gevolgen 

ervan voor relaties met anderen toe. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Erkende symbolen van de Vlaamse gemeenschap, België en de Europese Unie 

* Conceptuele kennis 

- Gelaagdheid van identiteiten, met aandacht voor verschillende aspecten van identiteiten zoals 

gender, sociale, culturele, economische, deelstatelijke, nationale en internationale aspecten 

- Dynamiek van identiteiten doorheen ruimte en tijd, met aandacht voor de eigen achtergrond en de 

persoonlijke beleving van tijd en ruimte 

- Relationeel karakter van identiteiten 

* Metacognitieve kennis 

- Zelfkennis over aspecten van de eigen identiteiten 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, 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.° (transversaal - attitudinaal) 

7.3 De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met individuen en 

groepen in een diverse samenleving. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Diversiteit in de samenleving, met aandacht voor meerdere aspecten van diversiteit zoals fysieke, 

cognitieve, sociale, culturele aspecten 

* Procedurele kennis 

- Strategieën om respectvol en constructief om te gaan met elkaar 

 

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 
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7.4 De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en 

groepsdruk toe. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

7.5 De leerlingen hanteren strategieën om tot constructieve oplossingen voor conflictsituaties te 

komen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Conflicten en oplossingen 

* Procedurele kennis 

- Strategieën om tot constructieve oplossingen voor conflicten te komen 

 

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 

7.6 De leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als discriminatie in de samenleving. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Onverdraagzaamheid en discriminatie 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan. 

 

7.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s 

en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Feit en mening 

- Realiteit en fictie 

- Argumenten 

* Procedurele kennis 
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- Strategieën om een eigen mening te onderbouwen 

- Manieren om met elkaar in dialoog te gaan 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen mening 

- Reflectievaardigheden en -proces 

 

Met inbegrip van context 

* Actuele maatschappelijke gebeurtenissen, thema's en trends 

 

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,… 

Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen 

binnen de rechtsstaat. 

 

7.8 De leerlingen participeren actief in schoolse situaties, rekening houdend met de rechten en 

plichten van iedereen.° (transversaal - attitudinaal) 

7.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en engagement voor 

de samenleving. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Individuele en gezamenlijke acties en engagement voor de samenleving op lokaal en globaal niveau 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

7.10 De leerlingen onderscheiden inspraak, participatie en besluitvorming in schoolse situaties, 

rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Inspraak, participatie en besluitvorming in de schoolomgeving 

- Rechten en plichten in de schoolomgeving 

- Manieren om te participeren in de schoolomgeving 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 
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De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de 

(globale) samenleving en het individu kritisch benaderen. 

 

7.11 De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context.° (transversaal - attitudinaal) 

7.12 De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Duurzame ontwikkeling op het vlak van consumptie, energie, mobiliteit 

- Oorzaak-gevolg relaties 

- Onderscheid geheel-onderdeel binnen systemen 

- Verschillende perspectieven (3 P's: planet, profit, people) op duurzaamheidskwesties 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

7.13 De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling op het 

lokale niveau. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Duurzame ontwikkeling 

- Oorzaak-gevolg relaties 

- Onderscheid geheel - onderdeel binnen systemen 

- Verschillende perspectieven (3 P's: planet, profit, people) op duurzaamheidskwesties 

* Metacognitieve kennis 

- Kritische reflectie over duurzaamheidskwesties 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

7.14 De leerlingen illustreren wederzijdse beïnvloeding tussen maatschappelijke domeinen. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Interactie tussen maatschappelijke domeinen (politiek, sociaal, economisch en cultureel) 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 
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Democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau duiden 

 

7.15 De leerlingen lichten wijzen van vertegenwoordiging, deelname aan macht en democratische 

besluitvorming toe voor zover deze relevant zijn voor hun eigen leefwereld. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Bestuursniveaus: gemeente, provincie, gemeenschappen en gewesten met inbegrip van 

Vlaanderen, België en Europese Unie  

* Conceptuele kennis 

- Principes van verkiezingen, vertegenwoordiging en bestuur en de onderlinge relatie 

- Principes van democratische besluitvorming en bestuur  

 

Met inbegrip van context 

* Relevant voor eigen leefwereld zoals, afhankelijk van de actualiteit, op niveau van gemeente, 

gewest, land, Europa, wereld 

 

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, voor zover het relevant is voor hun eigen leefwereld.° (attitudinaal) 

7.17 De leerlingen lichten het belang van mensen- en kinderrechten toe. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Mensenrechten- Kinderrechten  

- Sociale rechtvaardigheid 

- Schendingen van mensen- en kinderrechten zoals kinderen in armoede, kindsoldaten, kinderarbeid 

- Relevante organisaties en instellingen zoals kinderrechtencommissariaat, 

mensenrechtenorganisaties 

 

Met inbegrip van context 

* Referentiekaders “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” en “Kinderrechtenverdrag” 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

7.18 De leerlingen onderscheiden het samenleven in een democratie van het samenleven onder 

andere regimes. 

Ze appreciëren het samenleven in een democratie en de principes waarop ze in Vlaanderen 

gebaseerd is° (attitudinaal). 
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Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Democratie 

- Rechtsstaat 

* Conceptuele kennis 

- Democratie 

- Rechtsstaat 

- Democratische principes, zoals vrijheid- en gelijkheidsbeginsel 

- Onderscheid tussen democratie en autoritaire regimes  

 

Met inbegrip van context 

* Referentiekader "Competences for democratic culture" - Raad van Europa 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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8. Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn 
Eindtermen 

‘De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van 

onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, 

systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ 

met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin 

en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de 

sleutelcompetentie ‘Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn’. 

Historische fenomenen situeren in een historisch referentiekader. 

 

8.1 De leerlingen onderbouwen een historisch referentiekader met structuurbegrippen, 

scharnierpunten en kenmerken van een periode. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Structuurbegrippen met betrekking tot: 

> Tijd: millennium, eeuw, jaar, tijdrekening, chronologie, periode, continuïteit, verandering, evolutie, 

revolutie, duur 

> Ruimte: lokaal, regionaal, stedelijk en ruraal, continentaal en maritiem 

> Maatschappelijke domeinen: politiek, sociaal, cultureel, economisch 

- De drie dimensies van een inhoudelijk historisch referentiekader: 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 

* Conceptuele kennis 

- Kenmerken en scharnierpunten eigen aan de prehistorie, het oude nabije oosten, de klassieke 

oudheid 

- De drie dimensies van een inhoudelijk historisch referentiekader: 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 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

8.2 De leerlingen onderscheiden voor elk van de drie bestudeerde historische periodes kenmerken 

van samenlevingen evenals gelijkenissen en verschillen in kenmerken tussen samenlevingen uit elk 

van de verschillende periodes. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- De drie bestudeerde periodes: prehistorie, oude nabije oosten, klassieke oudheid 

- Kenmerken van samenlevingen uit elk van de drie bestudeerde periodes (prehistorie, oude nabije 

oosten, klassieke oudheid), voor elk van de maatschappelijke domeinen: 

> Politiek: stadstaat, rijk, dynastie, republiek, autocratie, aristocratie, democratie, imperialisme, 
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kolonisatie, ambtenaren 

> Sociaal: nomadische samenleving, sedentaire samenleving, standenmaatschappij, patriarchale 

samenleving, migratie, ongelijkheid, slavernij, burgerrechten, oorlog en vrede 

> Cultureel: mythologie, wetenschappen, filosofie, natuurreligie, polytheïsme, monotheïsme, 

staatsgodsdienst, kunstuiting, schriftsoorten, cultuur, mondelinge traditie, multiculturele 

samenleving 

> Economisch: jager-verzamelaar, agrarische (r)evolutie (of: neolithische revolutie), landbouw, 

ambacht, handel, ruileconomie, geldeconomie 

* Conceptuele kennis 

- De drie bestudeerde periodes: prehistorie, oude nabije oosten, klassieke oudheid 

- Kenmerken van samenlevingen uit elk van de drie bestudeerde periodes (prehistorie, oude nabije 

oosten, klassieke oudheid), voor elk van de maatschappelijke domeinen: 

> Politiek: stadstaat, rijk, dynastie, republiek, autocratie, aristocratie, democratie, imperialisme, 

kolonisatie, ambtenaren 

> Sociaal: nomadische samenleving, sedentaire samenleving, standenmaatschappij, patriarchale 

samenleving, migratie, ongelijkheid, slavernij, burgerrechten, oorlog en vrede 

> Cultureel: mythologie, wetenschappen, filosofie, natuurreligie, polytheïsme, monotheïsme, 

staatsgodsdienst, kunstuiting, schriftsoorten, cultuur, mondelinge traditie, multiculturele 

samenleving 

> Economisch: jager-verzamelaar, agrarische (r)evolutie (of: neolithische revolutie), landbouw, 

ambacht, handel, ruileconomie, geldeconomie 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

8.3 De leerlingen illustreren beperkingen van de westerse periodisering. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Beperkingen van de periodisering in tijd, ruimte en maatschappelijke domeinen 

* Procedurele kennis 

- Principes van periodisering, zoals afbakening op basis van kenmerken, gebeurtenissen, symbolische 

begin- en einddatum, constructie achteraf, verschillend volgens samenleving 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Kritisch reflecteren met en over historische bronnen. 

 

8.4 De leerlingen evalueren de context, betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid van 

historische bronnen in het licht van een historische vraag. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Standplaatsgebondenheid, perspectief van de auteur/maker, doelpubliek, onderscheid tussen 

bronnen en werken van historici (primaire en secundaire historische bronnen), functie 

- Betekenis van overblijfselen en van soorten historische bronnen zoals geschreven, mondelinge, 

(audio-)visuele en materiële bronnen 
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- Context, betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid 

* Procedurele kennis 

- Interpreteren van contextinformatie 

- Evaluatie van de gegeven bronnenselectie 

 

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 bronnen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Standplaatsgebondenheid, perspectief van de auteur/maker, doelpubliek 

* Procedurele kennis 

- Kritische bronnenconfrontatie 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven. 

 

8.6 De leerlingen vullen aan de hand van historische bronnen en vanuit een historische vraag op 

beargumenteerde wijze historische beeldvorming aan. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Structuurbegrippen met betrekking tot tijd, ruimte en maatschappelijke domeinen (zie eindterm 

8.1) 

- Structuurbegrippen met betrekking tot typische historische redeneerwijzen, zoals oorzaak-gevolg, 

aanleiding, toeval, perspectief, historische inleving, continuïteit, verandering, argument, bewijs, 

gelijktijdigheid en ongelijktijdigheid, bedoelde en onbedoelde handelingen 

* Conceptuele kennis 

- Een selectie van de verplichte kenmerken van de drie bestudeerde historische periodes (zie 

eindterm 8.1) 

- Standplaatsgebondenheid 

* Procedurele kennis 

- Historische redeneerwijzen zoals causaal redeneren, continuïteit en verandering analyseren, zich 

historisch inleven, meerdere perspectieven in acht nemen, actualiseren en historiseren, bewijs 

gebruiken, verbanden leggen tussen historische feiten 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
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8.7 De leerlingen beoordelen een historische redenering met behulp van de dimensies van het 

referentiekader. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- De drie dimensies van een inhoudelijk historisch referentiekader: tijd, ruimte en maatschappelijke 

domeinen 

* Conceptuele kennis 

- De drie dimensies van een inhoudelijk historisch referentiekader: tijd, ruimte en maatschappelijke 

domeinen 

- Een selectie van de verplichte kenmerken van de drie bestudeerde historische periodes (zie hoger) 

- Anachronisme, drogredenering, standplaatsgebondenheid 

* Procedurele kennis 

- Historische redeneerwijzen zoals causaal redeneren, continuïteit en verandering analyseren, zich 

historisch inleven, meerdere perspectieven in acht nemen, actualiseren en historiseren, bewijs 

gebruiken, verbanden leggen tussen historische feiten 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Over de complexe relatie tussen verleden, heden en toekomst reflecteren en deze duiden. 

 

8.8 De leerlingen lichten binnen een gegeven probleemstelling de invloed van hun eigen 

standplaatsgebondenheid en die van anderen op historische beeldvorming toe. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Standplaatsgebondenheid 

- Onderscheid verleden-geschiedenis 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

8.9 De leerlingen illustreren hoe mythevorming rond historische fenomenen historische 

beeldvorming vervormt. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Mythevorming, herinnering, geschiedenis 

- Onderscheid tussen verleden en geschiedenis 

- Historische fenomenen zoals personen, plaatsen, gebeurtenissen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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9. Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn 
 

De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van 

onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, 

systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’, 

‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-

relationele competenties’ maken integraal deel uit van de sleutelcompetentie ‘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 en patronen op relevante ruimtelijke schaalniveaus. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Principes van absoluut en relatief situeren op relevante ruimtelijke schaalniveaus: van lokaal over 

regionaal tot mondiaal 

> Sterrenkundig (wereldgradennet, coördinatenstelsel, evenaar/nulmeridiaan, halfronden) 

> Staatkundige referentiepunten zoals gemeente, regio, land en continent 

> Topografische referentiepunten: oceaan, zee, rivier, reliëfeenheid 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van principes van absoluut en relatief situeren 

 

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 beschrijven kenmerken van landschapsvormende lagen. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Kenmerken van landschapsvormende lagen 

> Sociaal-geografisch: bebouwing zoals types van bebouwing en verspreiding van bebouwing, 

infrastructuur zoals transportwegen en nutsvoorzieningen en landgebruik zoals landbouw, industrie 

en woongebied 

> Fysisch-geografisch: reliëf (reliëfelementen zoals helling, horizon, hoogteverschil en hoogteligging, 

reliëfvormen zoals vlakte, plateau, heuvel, gebergte); klimaat zoals warm, gematigd, koud, droog en 

nat; vegetatie zoals naaldbomen, loofbomen, grassen, mossen; bodem zoals textuur en drainering; 

ondergrond zoals zand, leem, klei, kalksteen. 

- Beïnvloedende factoren: hoogte, afstand tot de zee en aanwezigheid van water 

* Conceptuele kennis 

- Landschapsvormende lagen: 

> Sociaal-geografisch: bebouwing, infrastructuur en landgebruik 

> Fysisch-geografisch: reliëf (reliëfelementen, reliëfvormen), weer en klimaat, vegetatie, bodem en 

ondergrond 
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- Beïnvloedende factoren: hoogte, afstand tot de zee en aanwezigheid van water 

 

Met inbegrip van context 

* Relevant voor eigen leefwereld en, afhankelijk van de actualiteit, op relevante ruimtelijke 

schaalniveaus: van lokaal over regionaal tot mondiaal 

* Wordt gerealiseerd met behulp van aangereikte bronnen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

9.3 De leerlingen onderzoeken relaties tussen landschapsvormende lagen van plaatsen om 

verschillen tussen landschappen te verklaren. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Landschappen als resultaat van combinatie van een reeks landschapsvormende lagen 

- Aard van de relaties tussen landschapsvormende lagen: 

> Verticaal en horizontaal: zoals de relatie tussen bodemgebruik en bodem, landgebruik en helling, 

bodem en ondergrond, klimaat en vegetatie of woonplaats en werkplaats 

> Versterkend of verzwakkend, conflicterend: zoals wegeninfrastructuur door een natuurgebied, 

reliëfvormen en bevolkingsspreiding 

* Conceptuele kennis 

- Landschappen als resultaat van combinatie van een reeks landschapsvormende lagen 

- Aard van de relaties tussen landschapsvormende lagen: 

> Verticaal en horizontaal 

> Versterkend of verzwakkend, conflicterend 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van geografische onderzoekstechnieken (selectie van relevante technieken uit eindterm 

9.8) 

 

Met inbegrip van context 

* Relevant voor eigen leefwereld en, afhankelijk van de actualiteit, op relevante ruimtelijke 

schaalniveaus: van lokaal over regionaal tot mondiaal 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

9.4 De leerlingen karakteriseren ruimtelijke patronen op verschillende schaalniveaus. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Ruimtelijke patronen op verschillende schaalniveaus van lokaal over regionaal tot mondiaal: 

> Reliëfeenheden zoals plateaugebieden en gebergten 

> Klimaatzones zoals warm, gematigd, koud, nat en droog 

> Vegetatiezones zoals loofbossen, naaldbossen, duinen, heide (lokaal/regionaal) tot regenwouden, 

woestijn, savanne, steppe, toendra, taïga (mondiaal) 

> Bevolkingsspreiding zoals weinig en dichtbevolkt 

* Conceptuele kennis 
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- Ruimtelijke patronen op verschillende schaalniveaus van lokaal over regionaal tot mondiaal: 

> Reliëfeenheden 

> Klimaatzones 

> Vegetatiezones 

> Bevolkingsspreiding 

 

Met inbegrip van context 

* Relevant voor eigen leefwereld en, afhankelijk van de actualiteit, op relevante ruimtelijke 

schaalniveaus: van lokaal over regionaal tot mondiaal 

* Wordt gerealiseerd met behulp van aangereikte bronnen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

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. 

 

9.5 De leerlingen illustreren dat landschappen evolueren onder invloed van fysisch- en sociaal-

geografische veranderingen. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Tijdsperspectief: gedurende een korte of langere periode (van één seconde tot miljoenen jaren) 

- Fysisch-geografische veranderingen gedurende een korte of langere periode (van één seconde tot 

miljoenen jaren): 

> Waarneembare uitwendige veranderingen van de aardkorst zoals vulkaanuitbarstingen en 

aardbevingen 

> Weer: opvallende weersfenomenen zoals orkanen, tornado 

> Vorming van reliëf: invloed van wind, water en ijs: afbraak, transport en afzetting 

- Sociaal geografische veranderingen op korte (1 gebeurtenis) en langere termijn (sinds de eerste 

mens) 

> Menselijke ingrepen zoals bebouwing, infrastructuur en landgebruik 

* Conceptuele kennis 

- Tijdsperspectief: gedurende een korte of langere periode (van één seconde tot miljoenen jaren) 

- Fysisch-geografische veranderingen gedurende een korte of langere periode (van één seconde tot 

miljoenen jaren): 

> Waarneembare uitwendige veranderingen van de aardkorst zoals vulkaanuitbarstingen en 

aardbevingen 

> Weer: opvallende weersfenomenen zoals orkanen, tornado 

> Vorming van reliëf: invloed van wind, water en ijs: afbraak, transport en afzetting 

- Sociaal geografische veranderingen op korte (1 gebeurtenis) en langere termijn (sinds de eerste 

mens) 

> Menselijke ingrepen zoals bebouwing, infrastructuur en landgebruik  

 

Met inbegrip van context 

* Relevant voor eigen leefwereld en, afhankelijk van de actualiteit, op relevante ruimtelijke 
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schaalniveaus: van lokaal over regionaal tot mondiaal 

* Wordt gerealiseerd met behulp van aangereikte bronnen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

9.6 De leerlingen onderzoeken ruimtelijke effecten van veranderingen in landschappen op de mens 

en zijn leefomgeving. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Effecten van fysisch- en sociaal-geografische veranderingen: 

> Klimaatverandering zoals de stijging van de zeespiegel en de vermindering van de biodiversiteit als 

gevolg van de opwarming van de aarde 

> Verandering in ruimtegebruik zoals vergroting van landbouwpercelen, het omzetten van 

landbouwgebied naar bebouwing, ontbossing 

* Conceptuele kennis 

- Effecten van fysisch- en sociaal-geografische veranderingen: 

> Klimaatverandering 

> Ruimtegebruik 

> Verschillende perspectieven (3 P's: planet, profit, people) op duurzaamheidskwesties 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van geografische onderzoekstechnieken (selectie van relevante technieken uit eindterm 

9.8) 

 

Met inbegrip van context 

* Relevant voor eigen leefwereld en, afhankelijk van de actualiteit, op relevante ruimtelijke 

schaalniveaus: van lokaal over regionaal tot mondiaal 

 

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 lokaliseren zichzelf en plaatsen met behulp van lokalisatie- en 

oriëntatietechnieken. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van lokalisatie- en oriëntatietechnieken: 

> Kaart: schaal, legende, oriëntatie, hoogtelijnen 

> Windrichtingen en kompas 

> Satellietnavigatiesystemen  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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9.8 De leerlingen gebruiken terreintechnieken en geografische hulpbronnen om landschappen te 

onderzoeken. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van terreintechnieken: lokalisatie, oriëntatie, observatie en andere zoals boringen, 

korrelgrootte bepaling, determinatie van gesteenten 

- Gebruik van geografische hulpbronnen: digitale en niet-digitale kaarten, atlas, satellietbeelden, 

luchtfoto's 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

9.9 De leerlingen hanteren GIS-viewers om thematische lagen van een plaats en hun onderlinge 

relaties te onderzoeken. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- GIS-viewers 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van GIS-viewers  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

 

10. Competenties inzake duurzaamheid 
 

Zie eindtermen 6.37, 6.38, 6.41, 6.50, 7.11, 7.12, 7.13, 9.6, 11.1, 15.4 
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11. Economische en financiële competenties 
 

De eindtermen onder de sleutelcompetenties ‘Leercompetenties met inbegrip van 

onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, 

systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken’, ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ 

met uitzondering van eindtermen 4.3 en 4.4, ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin 

en loopbaancompetenties’ en ‘Sociaal-relationele competenties’ maken integraal deel uit van de 

sleutelcompetentie ‘Competenties met betrekking tot 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 beargumenteren hun keuzegedrag bij aankopen rekening houdend met hun 

behoeften en beïnvloedende factoren. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Reële en gecreëerde behoeften 

- Factoren die het koopgedrag beïnvloeden: prijs met inbegrip van bijkomende kosten, beschikbare 

middelen, status, reclame, verkoopspraktijken, peers, media, sociale media, milieu- en sociale 

aspecten 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

11.2 De leerlingen beoordelen de veiligheid, risico's en kosten verbonden aan het gebruik van 

betaalmiddelen en verkoopkanalen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Werking, kosten, fraude en veiligheid bij courante betaalmiddelen en courante verkoopkanalen 

* Procedurele kennis 

- Strategieën om bedrog en fraude te voorkomen, te herkennen en adequaat te reageren 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

11.3 De leerlingen ontleden een gezinsbudget. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Budget 

- Lenen, sparen, rente, schuld 

* Conceptuele kennis 

- Gezinsbudget: inkomsten en uitgaven op korte en lange termijn 

- Lenen, sparen, rente, schuld 
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Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

11.4 De leerlingen maken budgettaire keuzes voor zichzelf rekening houdend met een eigen 

budget en een gezinsbudget. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Persoonlijk en gezinsbudget: inkomsten en uitgaven op korte en lange termijn 

- Lenen, sparen, schuld 

- Documenten voor een eenvoudig persoonlijk administratiebeheer zoals kastickets, 

rekeninguittreksels, garantiebewijzen, contracten, abonnement 

* Procedurele kennis 

- Stappen voor het beheren en bewaren van een persoonlijke administratie  

 

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 

De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol duiden. 

 

11.5 De leerlingen lichten activiteiten toe in verschillende soorten ondernemingen en organisaties 

in de eigen leefomgeving. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Activiteiten in ondernemingen en organisaties zoals productie, logistiek, marketing, administratie 

- Productie- en dienstenonderneming 

- Profit en non-profit 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

11.6 De leerlingen lichten de impact van beslissingen van ondernemingen en organisaties toe op de 

omgeving. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Gevolgen van keuzes met betrekking tot winst, concurrentiepositie, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (people, planet, profit) voor de omgeving 

- Belang van social profit voor de omgeving 

 

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. 

 

11.7 De leerlingen lichten toe hoe de overheid via inkomsten en uitgaven impact heeft op de 

samenleving. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Belastingen 

- Sociale zekerheidsbijdragen 

* Conceptuele kennis 

- Inkomsten: belastingen, sociale zekerheidsbijdragen 

- Uitgaven zoals kinderbijslag, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, pensioen, 

werkloosheidsuitkering 

- Herverdelingsmechanisme 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Eindtermen basisgeletterdheid 

 

Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële producten om 

budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten. 

 

BG 11.1 De leerling verklaart zijn keuzegedrag bij aankopen rekening houdend met zijn behoeften 

en beïnvloedende factoren. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Reële en gecreëerde behoeften 

- Factoren die het koopgedrag beïnvloeden zoals prijs met inbegrip van bijkomende kosten, 

beschikbare middelen, status, reclame, verkoopspraktijken, peers, media, sociale media, milieu- en 

sociale aspecten 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

BG 11.2 De leerling licht de veiligheid, risico's en kosten verbonden aan het gebruik van 

betaalmiddelen en verkoopkanalen toe. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Werking, kosten, fraude en veiligheid bij courante betaalmiddelen en courante verkoopkanalen 

- Strategieën om bedrog en fraude te voorkomen, te herkennen en adequaat te reageren 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 
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BG 11.3 De leerling maakt budgettaire keuzes voor zichzelf rekening houdend met een eigen 

budget en een gezinsbudget. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Persoonlijk en gezinsbudget: inkomsten en uitgaven op korte en lange termijn 

- Lenen, sparen, schuld 

- Documenten voor een eenvoudig persoonlijk administratiebeheer zoals kastickets, 

rekeninguittreksels, garantiebewijzen, contracten, abonnementen 

* Procedurele kennis 

- Stappen voor het beheren en bewaren van een persoonlijke administratie  

 

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 

 

12. Juridische competenties 
 

Zie eindtermen 7.8, 7.10, 7.16, 7.17, 7.18, 11.1, 11.2, 11.3 en 11.7 
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13. Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, 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 een opdracht voor zichzelf als lerende als de 

relatie tussen de eigen en de vereiste competenties voor de uitvoering van de opdracht. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Leeropvattingen 

- Soorten leerstrategieën zoals stapsgewijze verwerking, diepteverwerking, zelfregulatie 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen voorkeuren en interesse 

- Eigen mogelijkheden en beperkingen (in relatie tot de opdracht) 

 

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 aan de hand van richtvragen over de impact van de eigen en 

andermans leeropvattingen en -strategieën op de uitvoering van een opdracht. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Leeropvattingen 

- Soorten leerstrategieën zoals stapsgewijze verwerking, diepteverwerking, zelfregulatie 

* Procedurele kennis 

- Leerstrategieën 

* Metacognitieve kennis 

- Leeropvattingen in relatie tot de opdracht 

- Leerstrategieën 

- Reflectievaardigheden en -proces 

 

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,… 



 

Leerplan secundair freinetonderwijs 2019/1 – eerste graad A – basisvorming  128 / 147 

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 hanteren een geschikte zoekstrategie uit een aantal aangereikte bij het 

selecteren van digitale en niet-digitale bronnen en informatie om een aangereikte informatievraag 

te beantwoorden. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Soorten bronnen zoals internet, tijdschrift, encyclopedie, boek 

- Soorten zoekstrategieën voor bronnen zoals trefwoord, synoniem, auteur 

- Soorten zoekstrategieën voor informatie zoals structuur van informatie, verhouding globaal - detail 

* Procedurele kennis 

- Zoekstrategieën voor bronnen 

- Zoekstrategieën voor informatie 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

13.4 De leerlingen gebruiken verklarende en oriënterende overzichten om informatie in een 

digitale en niet-digitale bron terug te vinden. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Soorten verklarende overzichten: legenda, schaal, oriëntatie van een kaart, determineertabel 

- Soorten oriënterende overzichten: inhoudstafel, register, digitale en niet-digitale navigatietools 

* Procedurele kennis 

- Verklarende overzichten: legenda, schaal, oriëntatie van een kaart, determineertabel 

- Oriënterende overzichten: inhoudstafel, register, digitale en niet-digitale navigatietools 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

13.5 De leerlingen beoordelen aan de hand van aangereikte richtvragen de geselecteerde digitale 

en niet-digitale bronnen en informatie op bruikbaarheid, correctheid en betrouwbaarheid. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Bruikbaarheid, correctheid en betrouwbaarheid 

- Soorten bronnen zoals internet, tijdschrift, encyclopedie, boek 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
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13.6 De leerlingen verwerken digitale en niet-digitale informatie uit één of een beperkt aantal 

bronnen volgens een aangereikt stappenplan tot een samenhangend en bruikbaar geheel. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Soorten methodes om informatie te verwerken, begrijpen en onthouden: selecteren, analyseren, 

relateren, concluderen en structureren 

- Soorten bruikbare gehelen: schema, tabel, grafiek, diagram en andere bruikbare gehelen zoals 

mindmap, tekening, samenvatting/synthese 

* Procedurele kennis 

- Methodes om informatie te verwerken: selecteren, analyseren, relateren, concluderen en 

structureren 

- Bruikbare gehelen: schema, tabel, grafiek, diagram en andere bruikbare gehelen zoals mindmap, 

tekening, samenvatting/synthese 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

13.7 De leerlingen stellen verwerkte informatie voor volgens een aangereikte digitale en niet-

digitale presentatiemethode. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Digitale en niet-digitale presentatiemethodes zoals digitale voorstelling, grafiek, maquette, 

muzische expressie, mindmap 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

13.8 De leerlingen beheren informatie digitaal en niet-digitaal volgens een aangereikte structuur. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Soorten digitale en niet-digitale bewaartechnieken zoals stick, cloud, bewaarsysteem 

- Soorten digitale en niet-digitale ordeningstechnieken zoals mappenstructuur, ordening via thema 

* Procedurele kennis 

- Digitale en niet-digitale bewaartechnieken 

- Digitale en niet-digitale ordeningstechnieken 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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Een (onderzoeks-)probleem (v)erkennen en een antwoord of oplossing zoeken gebruikmakend van 

geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools. 

 

13.9 De leerlingen formuleren voor een afgebakend probleem een onderzoeksvraag aan de hand 

van aangereikte criteria. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Onderzoeksvraag 

- Criteria voor een onderzoeksvraag: onderzoekbaar, ondubbelzinnig, afgebakend, relevant, beknopt 

en vraagvorm 

* Procedurele kennis 

- Toepassing van criteria voor een onderzoeksvraag: onderzoekbaar, ondubbelzinnig, afgebakend, 

relevant, beknopt en vraagvorm 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

13.10 De leerlingen formuleren een hypothese in functie van een onderzoeksvraag aan de hand 

van aangereikte criteria. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Hypothese 

- Criteria waaraan een hypothese moet voldoen: toetsbaar, ondubbelzinnig, afgebakend, relevant, 

beknopt 

* Procedurele kennis 

- Principes van inductief en deductief redeneren 

- Toepassing van criteria waaraan een hypothese moet voldoen: toetsbaar, ondubbelzinnig, 

afgebakend, relevant, beknopt  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

13.11 De leerlingen voeren stapsgewijs een onderzoekstechniek uit om digitale en niet-digitale 

gegevens te verwerven i.f.v. een onderzoeksvraag. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Soorten onderzoekstechnieken: experiment, meting en andere technieken zoals observatie, 

interview, enquête, algoritme opstellen 

* Procedurele kennis 

- Onderzoekstechnieken: experiment, meting en andere technieken zoals observatie, interview, 

enquête, algoritme opstellen  

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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13.12 De leerlingen voeren een oplossingsstrategie systematisch uit i.f.v. een onderzoek of een 

probleem. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Algoritme, heuristiek 

* Procedurele kennis 

- Specifieke oplossingsstrategie, specifieke vuistregels 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

13.13 De leerlingen formuleren een antwoord op een onderzoeksvraag of hypothese aan de hand 

van aangereikte richtlijnen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Inzetten van voorkennis 

- Inzetten van tijdens onderzoek verworven informatie 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Leeropvattingen, -proces en -resultaten reguleren. 

 

13.14 De leerlingen beoordelen hun leerproces en -resultaat op afgesproken momenten en aan de 

hand van aangereikte criteria. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Evaluatiecriteria 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen mogelijkheden en beperkingen 

- Reflectievaardigheden en -proces 

 

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 

13.15 De leerlingen analyseren sterktes en zwaktes van hun leerresultaat en hun doorlopen 

leerproces aan de hand van richtvragen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Metacognitieve kennis 

- Attributie: intern, extern 

- Reflectievaardigheden en -proces 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 
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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 

13.16 De leerlingen reguleren hun leeropvattingen, hun leerproces en hun leerresultaat a.d.h.v. 

een werkwijze en strategieën. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Leeropvattingen 

- Leerstrategieën zoals stapsgewijze verwerking, diepteverwerking, zelfregulatie 

* Procedurele kennis 

- Hefbomen om de motivatie- of leerstrategie te verbeteren 

- Kwaliteitssysteem/werkwijze zoals PDCA, beertjes van Meichembaum 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen leeropvattingen en -strategieën 

- Eigen mogelijkheden en beperkingen 

- Reflectievaardigheden en -proces 

 

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. 

 

13.17 De leerlingen passen vaardigheden van samen leren toe om een leerdoel te realiseren. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Cyclus voor samen leren (gemeenschappelijk: doelbepaling, bepaling van aanpak, procesbewaking, 

reflectie op de leeruitkomsten en besluitvorming) 

- Basisregels, voorwaarden en hefbomen voor samen leren (leren en delen in groep, geven en 

ontvangen van feedback) 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen mogelijkheden en beperkingen bij het samen leren (in relatie tot het leerdoel) 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 
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Domeinspecifieke terminologie, symbolen en voorstellingen hanteren. 

 

13.18 De leerlingen gebruiken schooltaal en domeinspecifieke taal in functie van het leerproces. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Domeinspecifieke terminologie, symbolen en voorstellingen 

* Conceptuele kennis 

- Register: school- en domeinspecifieke taal 

* Procedurele kennis 

- Register: school- en domeinspecifieke taal 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

 

Eindtermen basisgeletterdheid 

 

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. 

 

BG 13.1 De leerling hanteert in functionele contexten een aangereikte zoekstrategie bij het 

selecteren van digitale bronnen en informatie om een aangereikte informatievraag te 

beantwoorden. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Soorten bronnen zoals internet, tijdschrift, encyclopedie, boek 

* Procedurele kennis 

- Zoekstrategieën voor bronnen zoals trefwoord, synoniem, auteur 

- Zoekstrategieën voor informatie zoals structuur van informatie, verhouding globaal - detail 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

BG 13.2 De leerling beoordeelt in functionele contexten en aan de hand van aangereikte 

richtvragen de geselecteerde digitale bronnen en informatie op bruikbaarheid, correctheid en 

betrouwbaarheid. 

Met inbegrip van kennis 

*Conceptuele kennis 

- Bruikbaarheid, correctheid en betrouwbaarheid 

- Soorten bronnen zoals internet, tijdschrift, encyclopedie, boek 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 
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BG 13.3 De leerling verwerkt in functionele contexten digitale informatie uit één of een beperkt 

aantal bronnen om een antwoord te geven op een informatievraag. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Soorten methodes om digitale informatie te verwerken: selecteren, analyseren en concluderen 

* Procedurele kennis 

- Methodes om digitale informatie te verwerken: selecteren, analyseren en concluderen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

BG 13.4 De leerling beheert in functionele contexten informatie digitaal volgens een aangereikte 

structuur. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Soorten digitale bewaartechnieken zoals stick, cloud, bewaarsysteem 

- Soorten digitale ordeningstechnieken zoals mappenstructuur, ordening via thema 

* Procedurele kennis 

- Digitale bewaartechnieken 

- Digitale ordeningstechnieken 

 

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, 1.19, 5.1, 5.4, 13.1, 13.2, 13.14, 13.15, 13.16, 16.7, 16.8, 16.9, 

16.10 
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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 aan de hand van aangereikte technieken 

en methodieken en in een gestructureerd en afgebakend kader. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Creatief denkproces - divergerende fase 

> Brainstormtechnieken en andere methodieken om een veelheid aan ideeën te bekomen 

> Valkuilen 

 

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 aangereikte 

criteria. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Criteria om de uitvoerbaarheid van ideeën te toetsen zoals ethische principes, duurzaamheid, tijd 

en middelen, meerwaarde 

* Procedurele kennis 

- Creatief denkproces - convergerende fase: clusteren, combineren, evalueren en selecteren 

- Toepassing van criteria om de uitvoerbaarheid van ideeën te toetsen zoals ethische principes, 

duurzaamheid, tijd en middelen, meerwaarde 

 

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,… 
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15.3 De leerlingen werken stapsgewijs een zelfgekozen idee uit door het doelmatig inzetten van 

tijd en hulpmiddelen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Hulpmiddelen zoals informatie, gereedschappen, mensen, grondstoffen, energie 

* Procedurele kennis 

- Planningstechnieken: beknopt stappenplan, tijdspad 

- Kwaliteitssysteem/werkwijze zoals PDCA, beertjes van Meichembaum 

* Metacognitieve kennis 

- Reflectievaardigheden en -proces 

 

Met inbegrip van context 

* Stapsgewijs maar met de nodige ruimte 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 toepassen 

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. 

 

15.4 De leerlingen maken onderbouwde keuzes aan de hand van aangereikte criteria en 

aangereikte strategieën. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

-Rationele, emotionele en intuïtieve keuzes 

- Keuzecriteria 

* Procedurele kennis 

- Keuzestrategieën met inbegrip van studiekeuze en loopbaan 

- Veel voorkomende valkuilen bij het maken van keuzes 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen voorkeuren en interesses 

- Eigen mogelijkheden en beperkingen 

- Reflectievaardigheden en -proces 

 

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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16. Cultureel bewustzijn en culturele expressie 
 

Uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren. 

 

16.1 De leerlingen erkennen het belang van waargenomen kunst- en cultuuruitingen voor zichzelf 

en hun eigen leefwereld.° (transversaal - attitudinaal) 

16.2 De leerlingen onderscheiden via waarnemingen van kunst- en cultuuruitingen het zintuiglijk 

waarneembare, de bedoelingen en het onderwerp ervan. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Kunst- en cultuuruitingen zoals landschap, dans, lied, game, film, kledij, graffiti 

- Zintuiglijk waarneembare kenmerken zoals kleur, klank, beweging, geur 

- Onderwerp van kunst- en cultuuruitingen zoals geboorte, dood, liefde, geschiedenis, het leven, het 

alledaagse, rituelen 

- Bedoelingen van kunst- en cultuuruitingen zoals decoreren, entertainen, praktisch gebruik, 

informeren, confirmeren, revolteren 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

16.3 De leerlingen beschrijven aan de hand van aangereikte criteria de interactie tussen het 

zintuiglijk waarneembare, de bedoelingen en het onderwerp van kunst- en cultuuruitingen. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Basisterminologie van uitdrukkingsvormen zoals drama, muziek, dans, beeldende en audiovisuele 

kunsten 

* Conceptuele kennis 

- Kunst- en cultuuruitingen zoals landschap, dans, lied, game, film, kledij, graffiti 

- Zintuiglijk waarneembare kenmerken zoals kleur, klank, beweging, geur 

- Onderwerp van kunst- en cultuuruitingen zoals geboorte, dood, liefde, geschiedenis, het leven, het 

alledaagse, rituelen 

- Bedoelingen van kunst- en cultuuruitingen zoals decoreren, entertainen, praktisch gebruik, 

informeren, confirmeren, revolteren 

* Procedurele kennis 

- Criteria om de interactie tussen het zintuiglijk waarneembare, de bedoelingen en het onderwerp 

van kunst- en cultuuruitingen te beschrijven 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 
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Uitingen van kunst en cultuur duiden in relatie tot de maatschappelijke, historische en geografische 

context waarin ze zich manifesteren. 

 

16.4 De leerlingen brengen kunst- en cultuuruitingen in verband met de context waarin deze 

voorkomen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Context waarin kunst- en cultuuruitingen voorkomen: tijd, ruimte en maatschappelijke  

Context 

 

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 hun gedachten en gevoelens uit bij het waarnemen van kunst- en 

cultuuruitingen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Interactie tussen waarneming, gedachten en gevoelens 

* Procedurele kennis 

- Manieren om de interactie tussen waarneming, gedachten en gevoelens uit te drukken zoals 

verwoorden, verbeelden en verklanken 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen gedachten en gevoelens 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… 

16.6 De leerlingen wenden hun eigen expressieve ervaring aan om hun waardering voor kunst en 

cultuuruitingen uit te drukken. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Kunst- en cultuuruitingen zoals landschap, dans, lied, game, film, kledij, graffiti 

- Zintuiglijk waarneembare kenmerken zoals kleur, klank, beweging, geur 

- Onderwerp van kunst- en cultuuruitingen zoals geboorte, dood, liefde, geschiedenis, het leven, het 

alledaagse, rituelen 

- Bedoelingen van kunst- en cultuuruitingen zoals decoreren, entertainen, praktisch gebruik, 

informeren, confirmeren, revolteren 

- Uniciteit van een esthetische ervaring 

* Procedurele kennis 

- Manieren om de interactie tussen de waarneming en de gedachten en gevoelens uit te drukken 

zoals verwoorden, verbeelden en verklanken 
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* Metacognitieve kennis 

- De eigen expressieve ervaring met het creatieproces. 

 

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 

Verbeelding gericht inzetten bij het creëren van artistiek werk. 

 

16.7 De leerlingen creëren artistiek werk vanuit een afgebakende opdracht en de eigen 

verbeelding. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Elementaire artistieke vaktaal: samenhang, herhaling, contrast, verwachting en verrassing 

- Basistechnieken en materialen van de gekozen discipline zoals de beeldende kunsten, audiovisuele 

kunsten, dans, muziek, drama, in functie van de afgebakende opdracht 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van basistechnieken van de gekozen discipline 

- Manieren om buiten de eigen comfortzone te treden door verbeelding in te zetten 

 

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 

16.8 De leerlingen experimenteren met diverse artistieke bouwstenen zoals taal, lichaam, ruimte, 

tijd, vorm, kleur, klank, digitale data. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 

- Convergent en divergent denken in functie van artistiek handelen 

- Manieren om te variëren en combineren met artistieke bouwstenen 

- Werkwijzen om ideeën en inspiratie te verzamelen zoals bestuderen van artistieke werken, 

verzamelen van indrukken of objecten, noteren, documenteren 

 

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 

16.9 De leerlingen tonen hun artistiek werk aan de hand van elementaire presentatietechnieken. 

Met inbegrip van kennis 

* Procedurele kennis 
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- Elementaire presentatietechnieken eigen aan de kunsten 

- Elementaire codes van het (zich) tonen zoals richten naar het publiek, opstellen van eigen beeldend 

werk, geconcentreerd uitvoeren, in ontvangst nemen van appreciatie  

 

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 

16.10 De leerlingen reflecteren aan de hand van aangereikte criteria over hun artistiek product en 

proces en over dat van medeleerlingen. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Elementaire artistieke vaktaal: samenhang, herhaling, contrast, verwachting en verrassing zoals 

gehanteerd in beeldende kunst, audiovisuele kunst, muziek, dans en drama 

* Procedurele kennis 

- Manier om artistieke keuzes toe te lichten 

- Manieren om effect te bereiken 

- Manieren om feedback te verwerken in eigen artistiek werk 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen artistieke mogelijkheden 

 

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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3. Materiële vereisten/Basisuitrusting 
 

Voor het behalen van de eindtermen bij alle leerlingen, is het belangrijk dat er voldoende didactisch 

materiaal beschikbaar is. De beschikbaarheid van deze 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. In dat geval hoeft het geen eigendom van de school te zijn. 

In een freinetschool wordt er minder 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. 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 hierover verantwoorde keuzes te maken. Daarom vermelden we in het onderstaande 

overzicht doorgaans geen aantallen.  

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); 

- ergonomisch verantwoorde werktafels (bij voorkeur gevarieerd en flexibel); 

- planningsmateriaal zoals1 planningsbord, takenbord, (digitale) planningsagenda; 

- instructiemateriaal zoals krijtbord, digibord, whitebord; 

- presentatiemateriaal zoals bord voor muurkrant, actua, klasraadagenda; 

- (draadloze) internetverbinding met een aanvaardbare capaciteit; 

- een (draagbare) computer met voldoende capaciteit en de nodige software, apps, grafische 

kaart, geluidskaart en luidsprekers; 

- de mogelijkheid om (bewegend beeld) te projecteren en of geluid af te spelen; 

- de mogelijkheid om digitale inhouden af te drukken; 

- opbergruimte om materialen, gereedschappen en grondstoffen op te bergen volgens de 

geldende regelgeving. 

  

                                                           
1 Net zoals bij de eindtermen geldt ook hier dat ‘zoals’ een illustratieve opsomming inleidt. 
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Specifieke leermiddelen/didactisch materiaal (analoog en/of digitaal): 

- referentiemateriaal  

▪ wereldkaart of wereldbol 

▪ kaart van België 

▪ tijdslijn (eventueel door de leerlingen gemaakt) 

 

- naslagwerken en bronnen 

▪ atlassen en/of digitaal alternatief 

▪ historische atlassen  

▪ woordenboeken (en/of-lijsten) aangepast aan het taalniveau van de 

leerlingen  

• verklarende woordenboeken Nederlands  

• vertalende woordenboeken voor de vreemde talen (minimaal Frans 

en Engels) in beide richtingen 

▪ toegang tot diverse (eventueel geleende) bronnen zoals kranten en 

tijdschriften, audio- en beeldopnamen 

 

- digitaal materiaal 

▪ Mogelijkheid om het internet te raadplegen (zie ook hoger) 

▪ Toegang tot software voor tekstverwerking (met spellingcontrole), 

rekenblad, presentatie, digitale beeldverwerking, grafisch programmeren; 

rekenapps; browser; elektronische mail; courante sociale media; cloud-

toepassingen; chat- en messaging-toepassingen 

▪ Toegang tot een eenvoudige programmeertaal 

▪ Toegang tot software voor eenvoudige mindmaps  

▪ Toegang tot een computeralgebrasysteem zoals GeoGebra 

▪ Ondersteunende taalverwerkingssoftware (bv. Sprint) 

▪ Registratie-/presentatiemateriaal visueel en audio 

 

- rekenmateriaal en meettoestellen 

▪ rekenmachines met de basisbewerkingen 

▪ meetlat, meetlint, digitale afstandsmeter, chronometer 

▪ teken- en rekeninstrumenten zoals passer, geodriehoek, meetlat… 

▪ thermometers (analoog of digitaal); hydrometer 

▪ elektronische balans/keukenbalans, bij voorkeur met tarreermogelijkheid 

▪ multimeter (digitaal of analoog) 

▪ newtonmeter 

▪ glaswerk (of kunststof) zoals maatbekers, maatcilinders, trechters, enzovoort 
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- onderzoeks- en werkmateriaal 

o hulpmiddelen en toestellen voor onderzoek en experiment: 

▪ loep, lichtmicroscoop 

▪ magneten 

▪ glaswerk zoals maatbekers, maatcilinders, trechters, proefbuizen en 

reageerbuisrekken, petrischalen, erlenmeyers 

▪ verwarmingstoestel (bunsenbrander en/of elektrisch verwarmingstoestel) 

▪ elementaire herkenningsmiddelen en indicatoren 

▪ reagentia voor eenvoudige demonstratieproeven 

▪ determineertabellen en -kaarten 

▪ set met dichtheidslichamen 

▪ voorziening voor correct afvalbeheer 

▪ basismateriaal voor stroomkringen 

▪ geografische hulpbronnen zoals gis-viewers, gps-systeem, digitale en niet 

digitale kaarten  

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, … 

▪ excursiemateriaal en materiaal voor leerwandelingen zoals klembord, 

kompas, stafkaart en/of stratenplan, fototoestel, camera, grondboor… 

o gereedschapskoffer en eenvoudig knutsel-/doe-het-zelf-materiaal 

 

- muzisch materiaal 

o Melodische en ritmische instrumenten; 

o Geluidsinstallatie  

 

- materiaal voor artistieke vorming 

o gevarieerd materiaal en materieel om in 2D en 3D te werken bij artistieke vorming 

(papier, verf, potloden, klei…) 

 

- sportmateriaal en/of de mogelijkheid om gebruik te maken van sportmateriaal en 

sportvoorzieningen, zoals: 

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 … 

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, chronometer… 

 

- basiskit met oefenmateriaal voor EHBO-lessen  

- een lijst met noodnummers (eerstelijnshulp) op een centrale, goed zichtbare plaats 
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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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