
 

 
 
 
 

 
 
 

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS 

Studierichting TV Techniek 
2010/98/3//D 

Graad Eerste graad 

Leerjaar Eerste leerjaar A 
Tweede leerjaar 

Leerplannummer O/2/2010/013 
Vervangt leerplan O/2/2007/013  
vanaf 1 september 2010 in het eerste leerjaar en 
vanaf 1 september 2011 in beide leerjaren 



Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG   2 
TV Techniek - eerste graad A-stroom 

Inhoudstafel 
 
Woord vooraf ......................................................................................................................... 3 
 
1 Autonomie van de school ................................................................................................ 4 
 
2 Lessentabel ..................................................................................................................... 7 
 
3 Doelgroep ........................................................................................................................ 8 
 
4 Opbouw van het leerplan ................................................................................................. 9 
 
5 Algemene doelstellingen .................................................................................................13 
 
6 Leerplandoelstellingen en leerinhouden .........................................................................16 

6.1 Taalontwikkelend vakonderwijs ............................................................................. 18 
6.2 Techniek als menselijke activiteit .......................................................................... 19 
6.3 Techniek en energie.............................................................................................. 23 
6.4 Techniek en constructie ........................................................................................ 27 
6.5 Techniek en informatie en communicatie .............................................................. 31 
6.6 Techniek en transport ........................................................................................... 35 
6.7 Techniek en biochemie ......................................................................................... 38 

 
7 Integratie ICT ..................................................................................................................42 
 
8 Taalontwikkelend vakonderwijs ......................................................................................44 
 
9 Vakgroepwerking ............................................................................................................45 
 
10 Evaluatie .........................................................................................................................47 
 
11 Minimale materiële vereisten ..........................................................................................49 

11.1 Minimale materiële vereisten ................................................................................. 49 
11.2 Nuttige didactische hulpmiddelen .......................................................................... 50 

 
12 Vakspecifieke informatie .................................................................................................51 
 
13 Bijlagen...........................................................................................................................54 
 
14 Colofon ...........................................................................................................................55 
 



Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG   3 
TV Techniek - eerste graad A-stroom 

Woord vooraf 

 
Alle scholen zijn verplicht een goedgekeurd leerplan te gebruiken voor elk onderwezen vak 
van de basisvorming en het specifiek gedeelte.  De inspectie van de Vlaamse gemeenschap 
beoordeelt het leerplan op basis van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering in verband met 
leerplannen (10/11/2006)’ en op basis van omzendbrief SO 64. Zij adviseert vervolgens de 
minister van onderwijs over de goedkeuring. Na de goedkeuring verwerft een leerplan een 
officieel statuut. Men kan stellen dat een goedgekeurd leerplan een contract is tussen de 
inrichtende macht en/of de onderwijsorganisatie en de Vlaamse Gemeenschap. De inspectie  
controleert in de school het gebruik ervan samen met de realisatie van de 
basisdoelstellingen.  
 
Dit leerplan wordt ingevoerd bij de aanvang van het schooljaar 2010-2011. Het werd 
ontwikkeld door de leerplancommissie van het OVSG. De leerplancommissie evalueerde het 
bestaande leerplan en herwerkte het naar aanleiding van de nieuwe eindtermen Techniek 
voor de eerste graad A-stroom.  De leerplancommissie hield rekening met de resultaten van 
het eindrapport van TOS21 en zorgde voor een consequente aansluiting met de nieuwe 
eindtermen wereldoriëntatie voor het domein techniek van het basisonderwijs. Er wordt 
aangegeven welke ruimte gelaten wordt voor de inbreng van scholen, vakgroepen en 
leerkrachten. 
 
Het leerplan houdt niet alleen voor de individuele leerkracht een verplichting tot realisatie in, 
maar is ook een ondersteunend instrument voor het pedagogisch beleid van de school dat 
zich maximaal richt op gelijke onderwijskansen.  Het wordt gebruikt in de vakgroep, maar het 
besteedt ook aandacht aan de samenhang met de andere vakken van de studierichting.  
 
Onderwijskwaliteit verhoogt door een schoolbeleid gericht op samenhang en op het 
uitwerken van een onderwijskundige visie in concrete leeractiviteiten. Daarom besteedt dit 
leerplan veel aandacht aan de integratie van ‘leren leren’, aan leerling-actieve didactische 
werkvormen, aan brede evaluatie, aan de integratie van ICT en aan het taalbeleid.  Op deze 
manier biedt het leerplan de mogelijkheid het pedagogisch project te concretiseren. 
 
 
OVSG 
Onderwijssecretariaat van de 
Steden en Gemeenten van de  
Vlaamse Gemeenschap vzw 
 
Ravensteingalerij 3 bus 7 
1000 Brussel 
tel.: 02 506 41 50 
fax: 02 502 12 64 
e-mail: begeleiding.so@ovsg.be 
website: www.ovsg.be 
 
 
 

Vragen of suggesties bij dit leerplan kunt u e-mailen naar leerplannen.so@ovsg.be 

mailto:begeleiding.so@ovsg.be
http://www.ovsg.be/
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1 Autonomie van de school 

Deze rubriek geeft aan welke ruimte dit leerplan laat voor de inbreng van de inrichtende 
macht, de school, de vakgroep/studierichtinggroep en de individuele leerkracht. 
 
Elke inrichtende macht is bevoegd voor het uitschrijven van haar eigen pedagogisch 
project. Dit pedagogisch project is een document dat de algemene doelen opsomt die de 
inrichtende macht in haar onderwijs wenst te realiseren. Deze doelen hebben betrekking op 
opvoeding en onderwijs en op de mens en de maatschappij in het algemeen. Het 
pedagogisch project kan aldus worden gezien als een beginselverklaring van een inrichtende 
macht die de essentiële kenmerken van haar identiteit bevat. Het officieel gesubsidieerd 
onderwijs wordt bijgevolg gekenmerkt door een interne verscheidenheid. Er is echter ook 
een gemeenschappelijkheid terug te vinden.  
 
Vanuit de eigenheid van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn in de lokaal tot stand 
gekomen pedagogische projecten een aantal gemeenschappelijke basisdoelen te herkennen 
die door alle besturen onderschreven werden (Raad van Bestuur van OVSG van 25 
september 1996). 
 
1 Openheid De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor 

alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische 
overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.  

 
2 Verscheidenheid De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de 

verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen die in de 
gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij 
ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking. 

 
3  Democratisch De school is het product van de fundamenteel democratische 

overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij 
in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.  

 
4 Socialisatie De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het 

doel hen als volwaardige leden te laten deel hebben aan een 
democratische en pluralistische samenleving.  

 
5 Emancipatie De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen 

gelijke ontwikkelingskansen te bieden, overeenkomstig hun 
mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen 
mondig en weerbaar te maken.  

 
6 Totale persoon De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft 

een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel 
waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming. 

 
7 Gelijke kansen De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door 

bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om 
te buigen.  

 
8  Medemens De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij 

stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de 
vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving 
het onvervreemdbaar goed is van elkeen. 
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9 Europees De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees 
burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het 
multiculturele gemeenschapsleven. 

 
10 Mensenrechten  De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de 
verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en 
indoctrinatie van de hand. 

 
Verder bepaalt de inrichtende macht en/of de school het aantal ingerichte lesuren voor 
een vak, met dien verstande dat alle basisdoelstellingen van het leerplan gerealiseerd 
moeten kunnen worden met de leerlingen. 
De lessenroosters behoeven geen goedkeuring van de overheid; de overheid beperkt zich 
tot het opleggen van een minimumrooster, gedefinieerd als (verplichte vakken van de) 
basisvorming. Afhankelijk van de gevolgde graad/onderwijsvorm, dient elke leerling zonder 
uitzondering de verplichte basisvorming volledig te volgen. De inrichtende machten bepalen 
dus autonoom hoe de wekelijkse lessenroosters worden samengesteld; dit kan zowel 
betekenen dat bepaalde vakken/uren gemeenschappelijk zijn voor leerlingen van 
verschillende structuuronderdelen als betekenen dat binnen eenzelfde structuuronderdeel 
vakken met een verschillend aantal uren worden ingericht in functie van het tempo van de 
leerplanrealisatie in hoofde van individuele leerlingen. 
 
Vanuit de gemeenschappelijke basisdoelen, , die o.m. gelijke onderwijskansen beogen voor 
elke leerling, worden eigen doelstellingen geformuleerd ter concretisering. Deze eigen 
doelstellingen hebben te maken met: 

 de eigen visie op ‘leren’ : ‘leren’ wordt hier opgevat als een door de leerling zelf 
vorm te geven actief proces, waarbij de ‘geconstrueerde’ kennis pas 
geïntegreerd wordt na reflectie en sociale situering (samenwerkend leren), 
toetsing en rijping.  Een leerproces bevat dus ook een sociale component; 

 de eigen visie op gelijke kansen: integratie van doelstellingen in verband met 
(leer)attitudes, met ICT-vaardigheden, met taalontwikkeling;  

 de visie (algemene doelstellingen) op de studierichting of het vak. 
 
Ook de didactische aanpak (waaronder evaluatie) behoort tot de vrijheid van de inrichtende 
macht.  Dit impliceert dat de school, de vakgroep en haar leerkrachten deze vrijheid zinvol 
invullen en er verantwoordelijkheid voor opnemen door te werken vanuit een eigen 
schoolvisie.  Methodes en handboeken worden vrij gekozen met dien verstande dat de 
realisatie van het leerplan verplicht is en niet bv. de realisatie van een handboek. Aangezien 
het leerplan opgesteld is als graadleerplan, bepaalt de vakgroep welke doelstellingen in het 
eerste leerjaar en welke in het tweede leerjaar moeten worden bereikt (cesuur). Het leerplan 
suggereert vanuit het pedagogisch project leerlingactieve didactische werkvormen, 
verschillende evaluatievormen en mogelijkheden om te werken aan gelijke onderwijskansen, 
maar de school/leerkrachten maakt (maken) de uiteindelijke keuze.   

 
Het leerplan zelf is een minimumleerplan, d.w.z. het volume aan leerinhouden is beperkt 
gehouden.  Enkel de basisdoelstellingen moeten met de leerlingen worden gerealiseerd. De 
leerkracht moet niet onder tijdsdruk werken, maar heeft ruimte om te differentiëren, voor 
variatie in leerlingactiverende didactische werkvormen en voor vakoverschrijdend werken.  
Er is ruimte voor de eigen inbreng en creativiteit van de leerkracht en de school om o.a. 
thema’s en projecten te ontwikkelen. 
Het leerplan is volgens een logische volgorde opgebouwd, maar het behoort aan de 
vakwerkgroep om uit te maken welke doelstellingen tot de invulling van het eerste of het 
tweede leerjaar behoren en in welke volgorde ze voor welke leerlingen aangeboden worden. 
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De inspectie van de Vlaamse gemeenschap gaat na hoe de school met deze vrijheid 
omgaat. 
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2 Lessentabel 

De lessentabellen zijn indicatief.  Zie ook hoofdstuk ‘Autonomie van de school’. 
De lessentabel is terug te vinden op de site van OVSG, www.ovsg.be onder Publicaties. 
 
 
 

http://www.ovsg.be/
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3 Doelgroep  

Dit leerplan is bestemd voor de leerlingen van de eerste graad A-stroom (het eerste 
leerjaar A en het tweede leerjaar van de eerste graad) voor het vak 
 
TV Techniek 
 
dat in de lessentabel deel uitmaakt van de basisvorming. 
 
Toelatingsvoorwaarden: zie omzendbrief SO 64  

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=9418http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=9418
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4 Opbouw van het leerplan 

Graadleerplan 
Het leerplan is voor de graad uitgeschreven.  Voor de concrete invulling van het eerste en 
het tweede leerjaar van de graad ligt de bevoegdheid bij de school.  De vakgroep overlegt en 
bepaalt wat tot de invulling van het eerste of het tweede leerjaar behoort. 
 
Visie op het vak 
In de literatuur wordt techniek gedefinieerd als ‘het geheel van ingrepen waarmee de mens, 
om aan zijn menselijke noden en behoeften te voldoen, zijn omgeving probeert te beheersen 
en te veranderen’.  Techniek moet gezien worden als sociaal en maatschappelijk 
verschijnsel en als deel van de cultuur.  Techniek is naast denken en handelen ook 
reflecteren hierover. 
 
Techniek als onderdeel van de basisvorming van elke jongere, is gericht op het verwerven 
van technische geletterdheid.  De technisch geletterde jongere is een competente en 
verantwoordelijke gebruiker van techniek, die techniek begrijpt, hanteert en duidt vanuit een 
waarderende kritische houding in gebruikersituaties.  Hij of zij kan omgaan met techniek om 
optimaal te functioneren en te participeren aan de samenleving. 
 
Deze omschrijving is ook het uitgangspunt van het project Techniek op school voor de 21ste 
eeuw (TOS21).  Om technisch geletterd te worden, stelt TOS21, is het belangrijk dat de 
techniekgebruiker: 
- weet wat techniek is en waar het in techniek om gaat: techniek begrijpen; 
- over de nodige vaardigheden beschikt om verantwoord en competent om te gaan met 

techniek hanteren; 
- het belang en de impact van techniek op de maatschappij (en andersom) weet in te 

schatten en te beoordelen: techniek duiden. 
 
Het project TOS21 past deze drie dimensies van techniek leren toe op de kerncomponenten 
van techniek: technische systemen, processen, hulpmiddelen en keuzes1.  Hun onderlinge 
samenhang en wisselwerking maakt de kern uit van technisch geletterd zijn. 
 
Tabel: technische geletterdheid2 
 

 KERNCOMPONENTEN VAN TECHNIEK 

TECHNISCHE 
SYSTEMEN 

TECHNISCHE 
PROCESSEN 

HULP- 
MIDDELEN 

KEUZES 

T
E

C
H

N
IE

K
 

L
E

R
E

N
 

BEGRIJPEN  

HOE TECHNISCH GELETTERD WORDEN? HANTEREN 

DUIDEN 

 
De vormingscomponent techniek in het basisonderwijs en in de eerste graad van het 
secundair onderwijs moet gericht zijn op de technische geletterdheid: technische systemen 

                                                
1
  Deze basisbegrippen maken deel uit van het lexicon van het project TOS21.  Dit lexicon is essentieel voor de 

 geactualiseerde eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor techniek.  De formuleringen zijn er op gebaseerd.  
 Het wordt daarom als bijlage opgenomen bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en maakt er in de feiten 
 integraal deel van uit. 
2
  Techniek voor de 21

ste
 eeuw, Project TOS21.  Voorontwerp eindrapport (intern werkdocument).  Brussel, 

 2008, p.26. 
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in hun werking doorgronden, een eigen ontwerp- en of maakproces en de verschillende 
stappen daarin doorlopen, systemen kunnen gebruiken en weten wat ze voor zichzelf en 
voor de samenleving betekenen. 
 
Specialisering of zelfs aanzet tot specialisering behoort niet tot deze vormingscomponent. 
De geactualiseerde eindtermen en ontwikkelingsdoelen stellen uitdrukkelijk dat er in de 
basisvorming niet gewerkt wordt aan het ontwikkelen van vaardigheden die behoren tot het 
arsenaal van een professionele technicus.  Centraal staat niet het aanleren van technisch-
praktische (motorische) vaardigheden maar wel het ontwikkelen van het technisch denken 
en handelen in de verschillende dimensies: begrijpen, hanteren en duiden. 
 
Het beheersen van de drie dimensies draagt bij tot het ontwikkelen van de totale 
persoonlijkheidsontwikkeling zoals de basisvorming die beoogt.  De leerlingen ontwikkelen 
via het inzicht, het hanteren en het duiden onder meer zelfvertrouwen, vormen zich een 
mening en komen via actief, onderzoekend en ontwerpend omgaan met techniek tot creatief 
denken en oplossen.  Via de technische invalshoek worden algemene attitudes ontwikkeld : 
zorg voor kwaliteit, zin voor veiligheid, nauwkeurigheid, enz.  Er wordt een aanzet gegeven 
tot kritische reflectie over waarde en beperkingen van technische activiteiten en over hun 
impact op het milieu.  Het belang van techniek voor zowel de huidige samenleving als voor 
de culturele evolutie wordt geduid.  De vorming draagt bij tot de bewustwording van de 
gelijkwaardigheid van verschillende soorten beroepen en opleidingen. 
De doorbreking van rolpatronen is daarbij een expliciet doel. 
 
De technische component in de basisvorming moet de leerlingen zeker ook helpen om hun 
talenten en mogelijkheden op het gebied van techniek beter in te schatten.  Een brede 
kennismaking met diverse toepassingsgebieden uit de wereld van techniek is daarvoor een 
conditio sine qua non.  De geactualiseerde eindtermen en ontwikkelingdoelen stellen dit 
expliciet op elk van de drie onderwijsniveaus: in het kleuter-, lager en secundair onderwijs 
maken kinderen en jongeren kennis met de diversiteit van gebieden waarin techniek wordt 
toegepast. 
 
De geactualiseerde eindtermen techniek geven voor het einde van het basisonderwijs een 
eerste ijkpunt aan, weliswaar nog flink ingebed in het leergebied wereldoriëntatie.  Niet alles 
moet even diepgaand behandeld worden in het basisonderwijs, de brede oriëntatie en 
kennismaking is belangrijker.  Daarbij staat een geïntegreerde benadering van begrijpen, 
hanteren en duiden in het basisonderwijs voorop.  Dat houdt in dat er vaak combinaties 
gemaakt worden van de drie dimensies, eerder dan ze onderscheiden te behandelen. 
 
In de eerste graad van het secundair onderwijs komt er een beweging van een meer 
exemplarische benadering in het basisonderwijs naar een meer systematische handeling.  
De verschillende aspecten van techniek en technische geletterdheid worden meer 
onderscheiden behandeld.  De aanpak is analytischer gekleurd. 
 
In de eindtermen voor de A-stroom wordt meer beroep gedaan op de reflectieve 
vaardigheden.  Toch moet hier ten alle prijs vermeden worden te vervallen in een te 
theoretische benadering.  Het hanteren blijft voorop staan, maar het begrijpen en het duiden 
kennen een volwaardige uitbouw. 
Leerlingen moeten op het einde van de eerste graad keuzen maken voor hun verdere 
studieloopbaan.  De vormingscomponent techniek moet dus naast de technische 
geletterdheid ook de keuzebekwaamheid als doel hebben. Leerlingen kunnen dat maar 
indien zij techniek in zijn volle eigenheid ervaren hebben, dat wil zeggen compromisloos in 
alle aspecten die de eindtermen aangeven, maar in het bijzonder ook voldoende toegespitst 
op de brede verkenning van toepassingsgebieden die opgesomd staan in de eindtermen. 
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Het vak dient leerlingen te sensibiliseren voor techniek.  Door het attractief invullen van het 
vak Techniek met een praktijkgerichte aanpak gekoppeld aan actieve werkvormen (o.a. 
begeleid zelfstandig leren, proefondervindelijk leren, …) worden leerlingen gestimuleerd tot 
het begrijpen, duiden en hanteren van techniek. 
 
De leerlingen worden competente en verantwoordelijke gebruikers van techniek.  Ze 
beheersen technische basisvaardigheden, kennen technische begrippen en kunnen 
planmatig werken. 
 
Het technisch proces staat centraal in de aanpak.  Het analyseren, ontwerpen, uitvoeren, 
controleren en reflecteren dient steeds aanwezig te zijn bij het behandelen of bespreken van 
een technisch systeem en/of probleem. 
 
De keuze van technische systemen en/of problemen dient aan te sluiten bij de leefwereld 
van de leerlingen, hierdoor zal hun technische verwondering optimaal geprikkeld worden. 
 
Bij het gebruik van technische begrippen is de leerkracht zich bewust van de 
taalmoeilijkheden die de leerlingen kunnen hebben.  Door taalgericht vakonderwijs aan te 
bieden krijgen de leerlingen taalsteun die ze nodig hebben om opdrachten te begrijpen en uit 
te voeren, om uitleg te zoeken, om iets te situeren. 
 
Vakdidactiek 
Het werken met toepassingsgebieden 
 
De wereld van techniek kan ingedeeld worden in toepassingsgebieden waaronder: 
Techniek en Energie. 
Techniek en Constructie. 
Techniek en Informatie en Communicatie. 
Techniek en Transport. 
Techniek en Biochemie. 
 
Alle opgesomde toepassingsgebieden dienen aan bod te komen.  Het technisch proces of 
één of meerdere fasen ervan staat steeds centraal bij de benadering van een 
toepassingsgebied. 
 
De leerplandoelstellingen met betrekking tot het technisch proces (4 t/m 14) kunnen in alle 
toepassingsgebieden nagestreefd worden.  Dit betekent echter niet dat deze telkens in elk 
toepassingsgebied allemaal dienen gerealiseerd te worden. 
 
Het werken met toepassingsgebieden betekent niet dat leerinhouden binnen één 
toepassingsgebied dienen afgebakend te worden.  De toepassingsgebieden dienen niet als 
aparte hoofdstukken gezien te worden, maar kunnen geïntegreerd worden in 
toepassingsgebied- of vakoverschrijdende projecten. 
 
Er is geen urenverdeling per toepassingsgebied vooropgesteld.  De leerkracht zal de aan te 
wenden tijd voorzien in zijn jaarplanning.  De volgorde van verwerking is vrij te bepalen.  De 
jaarplanning moet rekening houden met het schoolwerkplan, o.a. de visie hierin op 
vakoverschrijdend werken. 
 
Dit kan eventueel gebeuren in overleg met de vakwerkgroep of de collega’s binnen 
eenzelfde inrichtende macht of overkoepelende organisatie. 
 
Aanbevelingen 
Om de vooropgestelde doelstellingen op een functionele en efficiënte wijze te realiseren is 
het wenselijk dat wordt rekening gehouden met de volgende aanbevelingen: 
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- toepassingsgebieden dienen niet strikt afgebakend te worden, maar kunnen 
geïntegreerd worden in projecten die meerdere domeinen omvatten; 

- het vak Techniek omvat 2 verplichte lestijden in de basisvorming.  De ‘praktische’ 
leerinhouden kunnen optimaal aangeboden worden als 2 lestijden in blok geroosterd 
worden; 

- een degelijk uitgerust vaklokaal is een noodzakelijkheid. (zie Leermiddelen: minimale 
materiële vereisten); 

- Techniek is geen vak om het lessenrooster van een leraar aan te vullen.  Om het vak 
op zijn juiste waarde naar de leerlingen aan te bieden is het wenselijk dat een leraar 
een minimum aantal uren van dit vak krijgt; 

- gezien het leerplan Techniek als een graadleerplan is opgesteld dient de school via 
de vakwerkgroep Techniek de leerinhouden in te delen per leerjaar (eerste leerjaar 
en tweede leerjaar).  Deze indeling gebeurt in het begin van het schooljaar.  De 
leerinhouden worden opgenomen in de jaarplanning; 

- door het multidisciplinaire karakter van de vak Techniek worden uiteraard hoge eisen 
gesteld aan het profiel van de leerkracht Techniek.  Niet alle leerkrachten echter 
beschikken over het vereiste bekwaamheidsbewijs en mag bijgevolg het vak 
onderwijzen.  Een permanente nascholing van de diverse technische disciplines is 
voor deze leerkrachten een ‘must’; 

- informatievaardigheden verwerven kan tijdens de verkenning van de verschillende 
toepassingsgebieden.  Bv. aan de hand van een ‘voedingsplanner’ zodat men 
tezelfdertijd accenten op gezonde voeding kan leggen, tabellen kan raadplegen en 
zodoende kennis maakt met de verschillende voedingsmiddelen, voedingsstoffen, …; 

- de beschreven doelstellingen veronderstellen dat de leraar technische vaardigheden 
beheerst.  Het vak Techniek kan niet theoretisch gegeven worden.  Doeactiviteiten en 
projectwerking zijn een evidentie; 

- de verwerking van de doelstellingen mag niet beschrijvend zijn.  Het gaat er niet om 
dat de leraar het telkens voordoet, de leerlingen moeten zelf ook handelend bezig 
zijn.  De theoretische beschouwingen moeten steeds weer gekoppeld worden aan de 
realiteit van het zelf doen, zo niet komt de les niet tegemoet aan de integratie van 
begrijpen, hanteren en duiden; 

- de verschillende invalshoeken (didactiek, veiligheid, infrastructuur, uitrusting) zijn 
valabele argumenten om het aantal leerlingen per klas te beperken; 

- gezien de oriënterende functie van de eerste graad is het noodzakelijk bij elk 
leerstofonderdeel voorbeelden uit verschillende sectoren te citeren.  De in de 
wenken aangehaalde voorbeelden zijn slechts een aanzet en moeten in die optiek 
aangevuld worden; 

- de snelle evolutie van de techniek in alle domeinen maakt een voortdurende 
actualisering van de voorbeelden noodzakelijk. 

- om alle leerlingen actief met techniek te laten experimenteren worden klasgroepen 
best beperkt. 
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5 Algemene doelstellingen 

Met het oog op het verwerven van technische geletterdheid is de basisvorming voor techniek 
gericht op een integratie van volgende doelen: 
 
1 Inzicht hebben in de essentie van techniek: in wat techniek is en hoe techniek werkt. 
2 Een vaardige techniekgebruiker zijn: technische systemen gebruiken, ontwerpen of 

realiseren. 
3 Een verantwoordelijke techniekgebruiker zijn: duurzaam omgaan met techniek. 
4 Kritisch-creatief duiden van technische ontwikkelingen en van de rol van techniek in 

de samenleving. 
5 Technisch talent waarderen bij zichzelf en bij anderen. 
6 De verscheidenheid van toepassingen in de wereld van techniek verkennen. 
 
Kennismaken met techniek en erover reflecteren 

- de leerling maakt initieel kennis met techniek in de samenleving, in het dagelijkse 
leven maar ook in het bedrijfsleven, in beroepen, in het milieu.  Deze kennismaking 
kan via gebruiksvoorwerpen, die nauw aansluiten bij de leefwereld van de leerling of 
via één van de andere toepassingsgebieden; 

- de leerling leert technisch reflecteren op zijn omgeving (technische elementen 
kunnen situeren in het grotere geheel; hij ziet in dat er grondstoffen zijn en 
halffabricaten die met gereedschappen en hulpmiddelen via een welbepaalde 
logische werkmethode worden omgevormd tot dagelijkse gebruiks- en 
verbruiksgoederen); 

- integratie van kennis uit verschillende wetenschappen ten behoeve van eigen 
technisch optreden; 

- de leerlingen krijgen inzicht in het technisch proces; 
- begrip en verwondering opbrengen voor technische realisaties; 
- beseffen dat een verantwoord toepassen van technologie in menselijke behoeften 

voorziet; 
- beschouwen van de beperkingen van de techniek en de gevolgen voor mens, milieu 

en maatschappij. 
 
Planmatig leren werken en attitudes aannemen 

- de leerling moet doordrongen zijn van het belang van volgorde in het technisch 
proces (van logisch denken naar logisch handelen: voorbereiden, analyseren, 
realiseren, in gebruik nemen, evalueren).  De leerling moet inzien dat elke opdracht 
na analyse planmatig kan worden gerealiseerd; (STM 3) 

- in samenwerking met anderen leren analyseren, voorbereiden, plannen met zin voor 
verantwoordelijkheid, afwerking, doorzetting en esthetische vormgeving; (STM 2, 7, 
13, 14, 23) 

- de leerling moet eigen realisaties en methoden permanent evalueren en bijsturen (er 
schuilt een niet te onderschatten didactische, vormende waarde in de confrontatie 
met de eigen realisatie, met de resultaten van inspanningen of de gevolgen van 
tekortkomingen); (STM 6, 16) 

- de leerling leert bij technische realisaties het belang van veiligheid inzien; 
- de leerling leert nadenken over de impact van techniek op het milieu. 

 
Technische begrippen verwerven 

- de leerling leert en ervaart technische begrippen als nauwkeurigheid, tolerantie, 
storingsgevoeligheid, bedrijfszekerheid, werkingsprincipes, controleerbaarheid, enz.; 

- de leerling begrijpt de technische begrippen en kan deze gebruiken in de juiste 
context. 
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Enkele technische basisvaardigheden leren beheersen 

- de leerling leert technische handelingen uitvoeren: in werking stellen, aansluiten, 
besturen, demonteren, herstellen, bouwen, uitvoeren, afwerken, tekenen, beveiligen, 
vergaren, enz.; 

- de leerling moet leren een technische taal en symbolen te hanteren; 

- de leerling doet enkele ervaringen op met elementaire technische basisvaardigheden 
zoals meten, controleren, tekening lezen, monteren en demonteren, aftekenen op 
materialen, enz. 
Afhankelijk van de behandelde toepassingsgebieden leren zij ook materialen 
verwerken, veilig omgaan met gereedschappen. 
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6 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

Leeswijzer 
 
Het leerplan wordt schematisch voorgesteld in 6 kolommen. Deze zijn van links naar rechts 
te lezen. 

 
Kolom 1:  Numerieke volgorde (Nr.) 
De doelstellingen zijn numeriek geordend van begin tot einde leerplan. Deze nummering 
heeft geen implicaties voor de chronologie in de realisatie van de doelstellingen. Er wordt 
geen volgorde vooropgesteld, het betreft een graadleerplan waarbij de vakwerkgroep dient 
uit te maken welke doelstellingen tot de invulling van het eerste of het tweede leerjaar 
behoren. 

 
Kolom 2:  Leerplandoelstellingen en leerinhouden 
 Leerplandoelstellingen (in vetgedrukte kader) 
Deze geven de eigen doelstellingen weer voor het vak.  Een leerplandoelstelling kan ook een 
vakoverschrijdende eindterm zijn of inhouden. 

 Leerinhouden (in wit vak) 
Dit is leerstof die bedoeld is om de bijhorende leerplandoelstellingen te realiseren. 
 
Kolom 3:  Code 
Codering van de leerplandoelstellingen: 
 

EDV Eigen doelstelling voor het vak 

ET Eindterm met decretaal nummer 

ET* Attitudinale eindterm met decretaal nummer 

LER ‘Leren leren’ met decretaal nummer 

STM Stam VOET met decretaal nummer 

 
 
Kolom 4:  Basis of uitbreiding (B/U) 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basis- en uitbreidingsdoelstellingen. 
Basisdoelstellingen (B) vormen de criteria voor het slagen, moeten door nagenoeg alle 
leerlingen bereikt worden. 
Uitbreidingsdoelstellingen (U) zijn bedoeld voor uitbreiding en differentiatie. Het realiseren 
ervan is afhankelijk van de beschikbare tijd en van de mogelijkheden binnen de 
leerlingengroep, ze kunnen niet verplicht worden voor alle leerlingen. 

 

Kolom 5:  Didactische wenken en hulpmiddelen 

Didactische wenken zijn bedoeld als ondersteuning van de leerkracht, de vakwerkgroep en 
het schoolteam. 
 
Zij kunnen: 

- een leerplandoelstelling of leerinhoud verduidelijken; 
- didactische werkvormen of hulpmiddelen aangeven die leerplandoelstellingen helpen 

realiseren; 
- het verband aangeven met een context van vakoverschrijdende eindtermen; 
- richtlijnen geven voor evaluatie; 
- verwijzen naar bibliografie, nuttige adressen; 
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- verbanden leggen met andere vakken met informatie- en communicatietechnologie, met 
intercultureel onderwijs, met taalbeleid). 

 
Kolom 6:  Link 
Deze kolom is bedoeld om het schoolteam te ondersteunen. De in kolom 5 omschreven 
verwijzingen worden hier gecodeerd weergegeven en vestigen de aandacht van de lezer op 
mogelijke vakoverstijgende afspraken en op vakoverschrijdende eindtermen. 

Codering: 
 

AAR Aardrijkskunde 

ENG Engels 

…  

TA.BE Taalbeleid 

ICO Intercultureel onderwijs 

Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) 

ICT Informatie en communicatietechnologie 1ste graad met decretaal 
nummer 

LER Leren leren 

LGV Lichamelijke gezondheid en veiligheid 

MGZ Mentale gezondheid 

SOC Sociorelationele ontwikkeling 

ODO Omgeving en duurzame ontwikkeling 

PJS Politiek - juridische samenleving 

SES Socio-economische samenleving 

SCS Socioculturele samenleving 
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

6.1 Taalontwikkelend vakonderwijs  

1  De nieuwe vakbegrippen kunnen gebruiken, mondeling en/of 
schriftelijk kunnen omschrijven. 

EDV B 
  

 Technisch systeem, optimalisering, innovatie, cyclisch proces, technisch proces, 
kerncomponenten, sturingen, regelsystemen, ergonomie, duurzaamheid. 

Laat leerlingen een nieuw vakbegrip met eigen woorden omschrijven, mondeling of 
schriftelijk.  Door vraagstelling het begrip zo duidelijk mogelijk laten omschrijven.  
Leerlingen vakbegrippen aan elkaar laten uitleggen.  Indien schriftelijk: gebruik leren 
maken van een schrijfkader. 
Bij elk hoofdstuk/project een lijst met nieuwe vakbegrippen meegeven.  De verklaring 
‘van buiten’ laten leren heeft niet altijd zijn. 

TA.BE 

2  Bij het begrijpend lezen van vakgerichte teksten gebruik kunnen 
maken van de titels, tussenkopjes, indeling in paragrafen, 
afbeeldingen, lay-out. 

EDV 
LER 4 

B 
  

   TA.BE 

3  Vakgerichte teksten, zoals de cursus, opgaven, artikeltjes, 
handleidingen, instructies begrijpend kunnen lezen en er gericht 
informatie kunnen uithalen. 

EDV 
LER 8 

B 

  

  In het vak Nederlands leren de leerlingen de tekstsoorten en het tekstdoel 
herkennen, hun leesstrategie hieraan aanpassen.  Belangrijk is dat hier dezelfde 
aanpak voor lezen gebruikt wordt.  Opgepast: hardop lezen is geen indicatie voor 
tekstbegrip.  Laat de leerlingen in stilte lezen met een opdracht (vraagjes, taak).  

TA.BE 
NED 
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

6.2 Techniek als menselijke activiteit Het hanteren van techniek als menselijke activiteit  staat centraal en is het uitgangspunt om de 
andere dimensies van techniek nl. het begrijpen en het duiden te koppelen aan het hanteren 
van techniek. 

4  De opeenvolgende stappen van het technisch proces doorlopen 
om een eenvoudig technisch systeem te realiseren. 

ET 16 
LER 10 

B 
  

 Techniek begrijpen, hanteren en duiden. 
 
Onderzoeken: probleemanalyses. 
Ontwerpen: creativiteit. 
Maken: eigen werkmethode ontwikkelen. 
In gebruik nemen. 
Evaluatie: controleren en het reflecteren over kwaliteit, functionaliteit, veiligheid, 
ergonomie, milieu, ethische en esthetische verantwoording. 

Wat moet een leerling bij het doorlopen van het technisch proces kunnen? 
Hoe gaat de leerling hiermee om? 
Waarom dient een leerling zo te handelen? 

 
Bij het oplossen van een probleem, het probleem herformuleren. 
De eigen werkwijze vergelijken met die van anderen, aangeven waarom iets fout 
gegaan is en hoe de fouten vermeden kunnen worden. 
Bereid zijn zelf naar oplossingen te zoeken, leer- en studieproblemen signaleren en 
uitleg of hulp vragen. 

 
 
 
 
 
 

LER 13 
 

LER 12 

5  Vanuit een behoefte een technisch probleem kunnen definiëren 
na onderzoek van de relevante vereisten. 

ET 11 
LER 10 
STM 12 

B 

  

 Onderzoeken. 
 
Omschrijven van het probleem rekening houdend met de behoeften en met de relevante 
vereisten. 

Bv.: vanuit welke behoefte is het probleem ontstaan?  Technische, sociale, culturele, 
economische, … of maatschappelijke behoefte? 
Bv.: welke  zijn de technische, economische, esthetische, maatschappelijke, … 
relevante vereisten waaraan het technisch systeem dient te voldoen? 
 
Bij het onderzoeken van een probleem: 
- het probleem herformuleren; 
- onder begeleiding een oplossingsweg bedenken en verwoorden. 

SCS 
 

SES 
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

6  Een eenvoudig technisch systeem kunnen ontwerpen. ET 12 B   

 Modellen, testen en evaluaties gebruiken als uitgangspunt. 
 
Uitgaan van een gedefinieerd probleem. 
 
Rekening houden met vooropgestelde normen en criteria. 
 
 
 
 
Eigen ideeën verduidelijken met een schets. 

Bv.: wat zou je willen uitvinden? – voorbeelden uit de toepassingsgebieden: 
grondplan van een woning, elektrisch circuit, … 
Stimuleer de creativiteit van de leerlingen en het ‘out of the box’ denken. 
 
Keuzen zijn afhankelijk van criteria waaraan technische systemen moeten voldoen. 
Die criteria kunnen door de maatschappij of vanuit de techniek worden bepaald. 
Criteria kunnen norm worden en normen kunnen wet worden. 
Bv.: milieuwetgeving, wetgeving in verband met veiligheid en gezondheid. 
 
Spreek af met de leerkracht plastische opvoeding in verband met het schetsen van 
een uivinding of een technisch systeem. 

 
 
 
 
 

SES 
 

ODO 
 

PO 

7  Planmatig kunnen werken bij het uitvoeren van een technische 
opdracht. 

ET 13 
LER 11 

B 
  

 Plannen van de verschillende activiteiten. 
 
Aandacht voor kwaliteit, veiligheid, ergonomie en milieu. 

Hoe dient een leerling te handelen? 
 
Werktijd plannen en het nodige materiaal selecteren en ordenen. 
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

8  Een handleiding, plan of schema kunnen raadplegen. EDV B   

 De onderdelen van een technisch systeem aanduiden. Voorbeelden uit één of meerdere toepassingsgebieden: 
Een huis in aanbouw gaan bekijken. 
Illustreren met video, beeldmateriaal, internet. 
 
Metselwerk, beton, hout en kunststof bespreken in functie van: 
- isoleren; 
- sanitair, centrale verwarming, elektriciteit; 
- vloer- en wandbekleding; 
- verluchting en verlichting. 
 
Gebruiksvoorwerpen zoals strijkijzer, waterkoker, koffiezet, rekenmachine, 
soldeerbout, gasfornuis, warmwatertoestellen, … kunnen behandeld worden. 
Procedure bij alarmfunctie van een installatie ontleden. 
 
Bij het oplossen van een probleem: 
- het probleem herformuleren; 
- onder begeleiding een oplossingsweg bedenken en verwoorden; 
- de gevonden oplossingsweg toepassen en op correctheid inschatten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LER 10 

9  Een technisch systeem in gebruik kunnen nemen. ET 14 B   

  Testen van het technisch systeem in verschillende situaties.  

10  Een technisch systeem kunnen evalueren. ET 15 
STM 13 

B 
  

 Op basis van vooraf bepaalde normen en criteria. 
 
Conclusies trekken om het technisch proces te optimaliseren. 

Bv.: rekening houden met bestaande wetgeving en technische, economische, 
esthetische, … maatschappelijke criteria. 
Bv.: suggesties voor optimalisatie op basis van de vastgelegde normen en criteria. 

SES 
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

11  Het eigen handelen kunnen evalueren in elke fase van het 
technische proces. 

EDV 
STM 21 

B 
  

 Zelfevaluatie. De eigen werkwijze vergelijken met die van anderen, aangeven waarom iets fout 
gegaan is en hoe de fouten vermelden kunnen worden. 
Bereid zijn zelf naar oplossingen te zoeken, leer- en studieproblemen signaleren en 
uitleg of hulp vragen. 
Laat leerlingen zichzelf en medeleerlingen evalueren zowel schriftelijk als mondeling. 
Gebruik een zelfevaluatieformulier bij projecten en/of werkstukken. 

LER 13 

12  Hulpmiddelen kunnen kiezen en inzetten in functie van het doel 
en het gebruik. 

ET 17 B 
  

 Materialen en grondstoffen, energie, machines en gereedschappen, meetinstrumenten, 
mensen, kapitaal, tijd, … 

  

13  Technische systemen, die ze vaak gebruiken, kunnen 
onderhouden volgens de voorschriften. 

ET 18 B 
  

  Bv.: gereedschappen, fiets, wasbakken, mixer, gsm, pc (scherm, toetsenbord), …  

14  Technische systemen adequaat kunnen gebruiken. ET 19 B   

 Zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch. Met aandacht voor de veiligheidsvoorschriften en milieuwetgeving. LGV 
ODO 

15  In concrete voorbeelden kunnen aangeven hoe men duurzaam 
kan handelen in de verschillende stappen van het technisch 
proces. 

ET 26 B 

  

  Bewust en duurzaam omgaan met technische systemen, hulpmiddelen en keuzes. ODO 
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

6.3 Techniek en energie  

16  In concrete voorbeelden kunnen aangeven dat het gebruik van 
energie varieert in tijd en ruimte. 

ET 3 
ET 25 

B 
  

 Optimalisatie, innovatie en/of nieuwe uitvindingen. 
 
Techniek begrijpen en duiden. 

Bv.: verwarming van woningen door de eeuwen heen en over de verschillende 
continenten, informatie opzoeken via internet. 
Stimuleer de creativiteit en het out of the box denken van de leerlingen door ze te 
laten brainstormen over mogelijke uitvingen. 

 
ICT 6 

17  In concrete voorbeelden kunnen aantonen dat technische 
systemen in verband met energie ontworpen en gemaakt zijn om 
aan sociale en culturele behoeften te voldoen. 

ET 21 
ET 29 

B 

  

 Sociale en culturele behoeften. 
 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Aantonen met internet, dvd, illustraties, video, bezoek aan ecohuis. 
Nadruk leggen op het verband tussen het energieverbruik en de welstand o.a. hoe 
hoger de weerstand, hoe groter de auto’s, hoe hoger het energieverbruik. 
Link met ecologische voetafdruk. 

SCS 
ICT 6 

 
ODO 

18  Verschillende onderdelen en deelsystemen in een technisch 
systeem onderzoeken en de functies en relaties ertussen 
toelichten. 

ET 1 B 
  

 Onderzoeken. Bv.: huishoudelijke toepassingen: elektrische apparaten bv. ijskast, waterkoker, 
gasfornuis, …. 

 

19  Met voorbeelden enkele manieren van opwekking , omvorming 
en gebruik van energie kunnen illustreren. 

ET 8 
ET 24 

B 
  

 Voeding. 
Brandstof. 
Elektriciteit. 
Alternatieve energiebronnen. 
Invloed van wetenschappen op de ontwikkeling en keuzes van energiebronnen. 

De voedingsstoffen, eiwitten, vetten en koolhydraten, zijn de brandstof voor het 
lichaam dat zonder deze energie niet kan functioneren. 
 
 
Alternatieve energiebronnen zoals zonnepaneel, biogas, wind- en waterturbine, 
stoomturbine, … behandelen.  Premies voor zonne-energie. 
Informatie en documentatie van energiebedrijven zoals Electrabel, Eandis. 
 
Een tijdsbalk kan hier nuttig zijn (in samenspraak met de leraar geschiedenis). 
Bv.: spierkracht, water en wind, stoom, steenkool, aardolie, aardgas, kernenergie, 
zonne-energie, … 

 
NAT 

 
 

ODO 
 
 
 

GES 
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

20  Met een eenvoudig voorbeeld kunnen uitleggen dat vaak nuttige 
energie verloren gaat. 

ET 26 B 
  

 Kostprijs van energie. 
Individueel energieverbruik. 
Mogelijkheden om energie te besparen. 
Het effect van energieverbruik op het leefmilieu. 

Bespreken van de eigen energiefactuur, de energielabels van apparaten. 
Vergelijken van het elektriciteitsverbruik van verwarmingstoestellen, verlichting, bv. 
computer, … 
 
Bezoeken (bv. Ecohuis), raadplegen van websites (bv.: luchtkwaliteit, milieu, water 
www.vmm.be Vlaamse Milieumaatschappij - www.energiesparen.be Vlaams 
Energieagentschap. 
 
Voorbeelden van energieverlies (rendementsdaling) bespreken: 
- de weg die steenkool aflegt om verwarming te creëren: aardolie, stoom, 
 elektriciteit, verwarming; 
- distillatie; 
- wrijving (fiets); 
- gloeilamp; 
- … 
 
Hergebruik verloren energie (biogas aanhalen). 
 
Enkele kenmerken van de relatie mens-milieu beschrijven in samenlevingsvormen 
(cf. aardrijkskunde en geschiedenis). 
Milieuproblemen en landschapsveranderingen in verband met het lokale 
ruimtegebruik kritisch onderzoeken. 
IJveren voor natuurbescherming en het behoud van waardevolle landschappen. 
 
Praktische tips voor eigen bijdrage voor verbetering van het leefmilieu weergeven en 
benadrukken.  Bv.:  lampen verwijderen uit drank- en snoepautomaten. 

SES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAR 
GES 

21  Aan de hand van eenvoudige voorbeelden de eenheden van 
spanning, stroomsterkte en vermogen kunnen gebruiken. 

ET 20 B 
  

 Watt, volt, ampère en ohm. 
Eenvoudige stroomkring bouwen en bespreken. 

Elektrische arbeid. 
Demonstraties uitvoeren: kring maken in klas met behulp van didactische modules of 
elementen. 

 

http://www.vmm.be/
http://www.energiesparen.be/
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

22  Waarneembare eigenschappen van serie- en parallelschakeling 
en van schakelelementen kunnen opsommen. 

ET 1 B 
  

 Onderzoeken. Serie- en parallelschakeling van spanningsbronnen, kerstboomverlichting, luchter. 
Gebruik van crocodile clips www.crocodile-clips.com/en/Nederlands . 

 
ICT 3 

23  Met een voorbeeld het verschil tussen gelijk- en wisselspanning 
kunnen uitleggen. 

EDV B 
  

  Een batterij heeft een + en een -, de stekker van stopcontact niet. 
Gebruik van crocodile clips www.crocodile-clips.com/en/Nederlands . 

 
ICT 4 

24  Op een eenvoudige wijze kunnen beschrijven hoe overbelasting 
en elektrocutie kunnen worden veroorzaakt en kunnen worden 
voorkomen. 

ET 2 B 
  

 Falend technisch systeem. Demonstraties uitvoeren: kortsluiting en overbelasting demonstreren en simuleren. 
Elementen ter voorkoming van elektrocutie en overbelasting bespreken (zekering, 
verliesstroomschakelaar). 

 

25  Het werkingsprincipe van een toestel met eenvoudige 
automatische regeling kunnen beschrijven. 

ET 9 B 
  

  Een eenvoudige relais maken, bv. : beveiliging van een deur, sensor 
www.technika10.nl  

 
ICT 5 

26  Functie en kenmerken van een relais met een schakelaar kunnen 
vergelijken. 

ET 1 B 
  

  Bv.: momentuitschakeling, afstandbediening relais en contactor, automatische 
beveiliging, … 

 

27  Eenvoudige elektrische verbindingen kunnen maken aan de 
hand van een schema. 

ET 13 B 
  

  Nut van een degelijke verbinding toelichten.  

http://www.crocodile-clips.com/en/Nederlands
http://www.crocodile-clips.com/en/Nederlands
http://www.technika10.nl/
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28  Eenvoudige detectieapparatuur om vermoedelijke oorzaken van 
niet functioneren van een eenvoudige elektrische kringloop op te 
sporen, kunnen gebruiken. 

ET 15 
ET 17 

B 
  

  Kennismaken met eenvoudige en veel gebruikte meetapparatuur (uitvoeren van 
spanningsloze weerstandsmeting met signaal). 

 

29  Een eenvoudig technisch systeem ivm energie kunnen 
realiseren. 

ET 16 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzes. Bv. projecten RVO-society : bloem op zonne-energie, mountainbike, tuinlamp op 
zonne-energie, Vlaamse boterham, water energie van de toekomst, wenskaart, 
wentelteefjes, zonnebarbecue, zonneoven.  

 

30  Kennismaken met de activiteiten van technische 
beroepsbeoefenaars, zowel mannen als vrouwen. 

ET 27 B 
  

 Rol van technische beroepen in de verschillende stappen van het technisch proces. 
Positieve voorstelling van technische beroepen. 
Aandacht voor technische knelpuntberoepen. 

Bv.: elektricien woningbouw, industrieel elektricien, koeltechnicus., 
onderhoudselektricien, technicus industriële automatisering, tekenaar-ontwerper 
elektriciteit-elektronica, monteur. 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
Verschillende beroepen in de klas halen: ouders met technische beroepen. 
Voorstellingen van technische beroepen: www.vdab.be 
http://www.watt.nl/beroepen/ditkunjijworden/  

LER 15 
 
 

LER 16 
 
 

ICT 6 

31  Het belang erkennen van de technische beroepen en van 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, zowel voor 
mannen als voor vrouwen. 

ET* 28 
LER 15 

B 
  

 Aandacht voor de realisaties van technische beroepen. Zich een beeld kunnen vormen van het gedrag van mannen en vrouwen in de 
maatschappij in het algemeen en het gezin in het bijzonder en dit toetsen in de eigen 
leefkring. 

SOC 

http://www.vdab.be/
http://www.watt.nl/beroepen/ditkunjijworden/
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6.4 Techniek en constructie  

32  In concrete voorbeelden kunnen aangeven dat constructies 
variëren in tijd en ruimte. 

ET 3 
ET 25 

B 
  

 Optimalisatie, innovatie en/of nieuwe uitvindingen. 
 
Techniek begrijpen en duiden. 

Bv.: evolutie van de constructie van een brug, bouwproject in de buurt van de school, 
huis van de toekomst, … 
Wijzen op de gevolgen van doorgedreven mechanisatie bv. computergestuurde 
keuken, serres, …). 
Stimuleren de creativiteit en het out of the box denken van leerlingen door ze te laten 
brainstormen over mogelijke uitvindingen. 

ICT 6 

33  In concrete voorbeelden kunnen aantonen dat constructies 
ontworpen en gemaakt zijn om aan sociale en culturele 
behoeften te voldoen. 

ET 21 
ET 29 

B 
  

 Sociale en culturele behoeften. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Bv.: de grot -de Romeinse villa - prefabsystemen en elementenbouw. 
Oude en moderne steden vergelijken. 
De betekenis van staal, beton, kunststoffen, … in de evolutie van het wonen 
bespreken. 
De korte historische schets visualiseren met prenten, dia’s, video, … 
Leerlingen kunnen als oefening enkele gekozen illustraties verzamelen. 

SCS 
 
 
 
 

ICT 6 

34  Verschillende onderdelen en deelsystemen in een technisch 
systeem onderzoeken en de functies en relaties ertussen 
toelichten. 

ET 1 B 

  

  Bv.: hijskraan, pomp, motor, zaagmachine, …  
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35  De gebruikte hulpmiddelen in een concrete toepassing kennen. ET 6 B   

 Nut. 
Eigenschappen. 

Eigenschappen van diverse materialen (beton, hout, baksteen, glas, metaal, …) 
bespreken op het vlak van: 
- onderhoud; 
- weerstand; 
- isolatie (warmteregeling, energiebesparing). 
 
Door een eenvoudig kwalitatief en kwantitatief onderzoek aantonen welke 
afvalstoffen in de eigen leefomgeving voortgebracht worden. 
Illustreren dat voorkomen en hergebruik van afval kan bijdragen tot de bespreking 
van de afvalproductie. 
Uitleggen wat er met niet-gerecycleerde afval uit de eigen leefomgeving gebeurt. 
Catalogi raadplegen. 

 
 
 
 
 
 
 

ODO 
 
 
 

LER 5 

36  De hulpmiddelen kunnen kiezen en inzetten in functie van het 
doel en het gebruik bij de realisatie van een constructie. 

ET 17 B 
  

 Materialen. 
Gereedschappen. 
Meetinstrumenten. 

Bv.: tekenbenodigdheden (manueel of met gebruik van ICT). 
 
Voorbeelden uit één of meerdere domeinen: hout, bouw, metaal met aandacht voor 
de verschillende grootheden. 
Bv.: maatbeker, meetlat, technische meetinstrumenten. 

ICT 4 

37  Eenvoudige technische constructie kunnen realiseren. ET 16 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzes. Bv. projecten RVO-society : vakantiehuisje, voederhuisje, eindwerk : een brug te ver, 
eindwerk : de Da Vinci machine. 

 

38  Een eenvoudig samengesteld voorwerp met behulp van een 
schema kunnen monteren en demonteren. 

ET 13 B 
  

 Aandacht voor kwaliteit, veiligheid, ergonomie en milieu.  LGV 

39  De afmetingen van een voorwerp op een tekening kunnen lezen. EDV B   

  In functie van het maken van een constructie bv. BlockCAD (gratis software voor 
bouwen met legoblokken), plattegrond, werktekening, … 
Grondplan van een woning, tekeningen van vertrouwde voorwerpen. 

ICT 4 
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40  Het belang van technische tekeningen en andere technische 
gegevensoverdragers kunnen illustreren. 

EDV B 
  

 Plattegrond en/of schetsen van vertrouwde voorwerpen. Bv.: appartement, huis, tuin, werkplaats, loods, … 
Aandacht voor vorm en indeling. 
 
Vertrouwde voorwerpen (lego, knex, ikea, …) aan de hand van tekeningen tonen en 
bespreken. 

 

41  De meest gebruikte technische tekensymbolen en 
genormaliseerde afspraken herkennen in concrete situaties. 

EDV B 
  

  Bv.: diameter, vierkant, … 
Vanuit de schets perspectief en projecttekenen benaderen. 
Uitgaan van ontvouwingen (ICT: zie lego digital desginer, lego blockcad, …of andere 
programma’s. 
 
De leerlingen kunnen individueel of in groep een opdracht uitwerken. 

 
 

ICT 4 

42  Een eenvoudige tekening kunnen maken en op materiaal kunnen 
overbrengen. 

EDV 
STM 2 

B 
  

 Ontwerpen. Bv.: een maquette of werkstuk/oefening. 
Voorbereidingsoefeningen geven op het in acht nemen van de reële verhouding bij 
het maken van maquette of andere werkstukken/oefeningen (bv. schatten - meten - 
vergelijken - tekeningen aanvullen). 

 

43  Technisch systemen zorgzaam, doelgericht, veilig en 
ergonomisch kunnen gebruiken. 

ET 19 B 
  

  Economische omgaan met grondstoffen bv. efficiënt verzagen van houten platen. 
Invloed van gedrag op de eigen veiligheid en die van andere behandelen. 
Enkele veilige en onveilige situaties in eigen leefomgeving identificeren en 
voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 
Op een efficiënte manier hulp inroepen in een noodsituatie en zelf eerste hulp bieden 
bij kleine wonden. 

ODO 
LGV 
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44  In concrete voorbeelden van technische systemen kunnen 
uitleggen welk onderhoud noodzakelijk is voor de goede en 
duurzame werking. 

ET 4 B 

  

  Bv.: onderhoud van machines, gereedschappen, computer, gsm, … ODO 

45  Voorbeelden van milieueffecten van recycleren, hergebruiken en 
wegwerpen kunnen geven en toepassen. 

ET 19 B 
  

 Energiebesparing – Milieueffect. Bv.: De klas inrichten met verschillende vuilbakken om te sorteren en te recycleren. 
Het gebruik van o.a. isolatie bespreken, bv. dubbel glas, rotswol. 
 
Zich inzetten voor solidariteits- en milieuacties. 
Door een eenvoudig kwalitatief en kwantitatief onderzoek aantonen welke 
afvalstoffen in de eigen leefomgeving voorgebracht worden. 
Illustreren dat voorkomen en hergebruik van afval kan bijdragen tot de beperking van 
de afvalproductie. 
Uitleggen wat er met niet-gerecycleerd afval uit de eigen leefomgeving gebeurt. 
Duidelijk verband zien tussen eigen energieverbruik ↔ broeikaseffect en uitstoot van 
broeikasgas. 

ODO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SES 

46  Kennismaken met de activiteiten van technische 
beroepsbeoefenaars, zowel mannen als vrouwen. 

ET 27 B 
  

 Rol van technische beroepen in de verschillende stappen van het technisch proces. 
Positieve voorstelling van technische beroepen. 
Aandacht voor technische knelpuntberoepen. 

Bv.: monteur staalbouw, lasser, industrieel isoleerder, buizenfitter, bankwerker, 
constructie- en apparatenbouwer, ontwerper/constructeur werktuigbouwkunde, 
machinebouwer, bekister, … 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
Verschillende beroepen in de klas halen: ouders met technische beroepen. 
Voorstellingen van technische beroepen: www.vdab.be  

LER 15 
 
 

LER 16 
 
 

ICT 6 

47  Het belang erkennen van de technische beroepen en van 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, zowel voor 
mannen als voor vrouwen. 

ET* 28 
LER 15 

B 
  

 Aandacht voor de realisaties van technische beroepen. Zich een beeld kunnen vormen van het gedrag van mannen en vrouwen in de 
maatschappij in het algemeen en het gezin in het bijzonder en dit toetsen in de eigen 
leefkring. 

 

http://www.vdab.be/
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6.5 Techniek en informatie en communicatie  

48  In concrete voorbeelden kunnen aangeven dat informatie- en 
communicatiesystemen  variëren in tijd en ruimte. 

ET 3 
ET 25 

B 
  

 Optimalisatie, innovatie en/of nieuwe uitvindingen. 
 
Techniek begrijpen en duiden. 

Bv.: van rooksignalen over telegraaf en telefoon tot gsm. 
Stimuleer de creativiteit en het out of the box denken van de leerlingen door ze te 
laten brainstormen over mogelijke uitvindingen. 
 
De begrippen met betrekking tot communicatie zoals boodschapper, ontvanger 
worden in de lessen Nederlands behandeld.  Afspraken met deze vakleerkracht zijn 
wenselijk. 

 
 
 
 
 

NED 

49  In concrete voorbeelden kunnen aantonen dat informatie- en 
communicatiesystemen ontworpen en gemaakt zijn om aan 
sociale en culturele behoeften te voldoen. 

ET 21 
ET 29 

B 
  

 Sociale en culturele  behoeften. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Bv.: het ontstaan van het internet, gps. 
Aandacht voor de risico’s in verband met privacy. 

SCS 

50  Verschillende onderdelen en deelsystemen in een informatie- en 
communicatiesysteem onderzoeken en de functies en relaties 
ertussen toelichten. 

ET 1 B 

  

 Onderzoeken. Bv.: computer, gsm, gps, het verschil tussen analoge en digitale systemen, …  

51  In concrete voorbeelden de stappen van het cyclisch technisch 
proces kunnen aanduiden. 

ET 5 B 
  

 Probleemstelling onderzoeken, ontwerpen, maken, in gebruik nemen en evalueren. Bv.: computer, gsm, gps, het verschil tussen analoge en digitale systemen, … 
bv. projecten RVO-society : Mijn GSM, Bloem op zonne-energie, bloggen, pc als 
bouwdoos, voederhuisje, wenskaart 

 

52  De basisbegrippen ‘invoer’, ‘verwerking’ en ‘uitvoer’ bij 
gegevensverwerkende systemen kunnen herkennen. 

EDV B 
  

 Gegevensverwerking. 
Invoer, verwerking, uitvoer. 

Met voorbeelden de vergelijking maken tussen mens en machine. 
Bv.: Kruispunt: agent - computergestuurd. 
Belangrijk: via zelf ontdekkend leren de inhouden verwerken. 
Inzicht volstaat.  Het is niet nodig eindeloos veel oefeningen te maken. 
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53  De meest gebruikte technische tekensymbolen en 
genormaliseerde afspraken herkennen in concrete situaties. 

EDV B 
  

  Bv.: elektriciteit: lamp, schakelaar, batterij, …  

54  De werking en de functie van de logische poorten begrijpen en 
kunnen toepassen. 

ET 10 
ET 20 

B 
  

 De EN-poort: 
- gebruik; 
- definitie; 
- opdrachten; 
- waarheidstabel. 
 
De OF-poort: 
- gebruik; 
- definitie; 
- opdrachten; 
- waarheidstabel. 
 
De NIET-poort: 
- gebruik; 
- definitie; 
- opdrachten; 
- waarheidstabel. 
 
Met combinaties werken. 

Het is aangewezen deze inhouden vanuit contextgebonden en praktische 
voorbeelden aan te brengen in plaats van een zuiver theoretische aanpak. 
 
Een serieschakeling van schakelelementen is een EN-poort. 
Een parallelschakeling is een OF-poort. 
 
Eenvoudige technische problemen door middel van het technisch proces oplossen: 
- analyseren; 
- schematiseren (blokschema); 
- oplossing in waarheidstabel; 
- simuleren (opbouwen); 
- evaluatie aanvullen met externe in- en uitvoerorgaan. 
 
NAND – NOR en andere combinaties. 

 

55  Tiendelige getallen (van 0 tot 15) in binaire en hexadecimale 
getallen, en omgekeerd, kunnen omzetten. 

EDV B 
  

 Binaire code: 0 en 1. 
Werking van het tellerpaneel. 

Het is aangewezen deze inhouden vanuit contextgebonden praktische voorbeelden 
aan te brengen in plaats van een zuiver theoretische aanpak. 
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56  Het principe van een telfunctie begrijpen en kunnen toepassen. EDV B   

 Tellen van impulsen. 
Melden dat een bepaald getal bereikt is. 
Impulsen vererken via de poorten. 
Resetten bij bepaalde getallen. 
Toepassingen: bv.: Lift 4/12 personen, lichtreclame, … 

 
 
 
Uitbreiding: getallen groter dan 15. 
De slotketen en slotresetketen (bv.: busalarm). 

 

57  Het principe van een geheugenfunctie begrijpen en kunnen 
toepassen. 

EDV B 
  

 Werking van het geheugenpaneel: 
- geheugenadres; 
- geheugeninhoud. 

Ter vervanging van het geheugenpaneel kan gewerkt worden met 
computersturingen.  Bv.: ROBOPro, Mindstorms, … 

ICT 4 

58  Een stroomkring kunnen ontwerpen en uitvoeren. ET 12 
ET 20 

B 
  

 Logische poorten. 
Invoer. 
Uitvoer. 
Automatisering. 

 
Invoer: sensoren, bv.: licht, temperatuur, geluid, beweging, druk, vocht. 
Uitvoer: bv.: lamp, zoemer, motor. 
Bv. projecten RVO-society : Wenskaart 

 

59  Met concrete voorbeelden de rol illustreren van sturingen. ET 9 B   

  Bv. projecten RVO-society : voederhuisje, pc als bouwdoos.  

60  Kennismaken met de activiteiten van technische 
beroepsbeoefenaars, zowel mannen als vrouwen. 

ET 27 B 
  

 Rol van technische beroepen in de verschillende stappen van het technisch proces. 
Positieve voorstelling van technische beroepen. 
Aandacht voor technische knelpuntberoepen. 

Bv.: technicus  communicatiesystemen, operator communicatiesystemen, monteur 
beveiligheidssystemen, plaatser databekabeling, ICT-technicus, webontwikkelaar, 
pc-technicus, software-ontwikkelaar, netwerkbeheerder, helpdeskmedewerker ICT. 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
Verschillende beroepen in de klas halen: ouders met technische beroepen. 
Voorstellingen van technische beroepen: www.vdab.be  

LER 15 
 
 

LER 16 
 
 

ICT 6 

http://www.vdab.be/
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61  Het belang erkennen van de technische beroepen en van 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, zowel voor 
mannen als voor vrouwen. 

ET* 28 
LER 15 

B 
  

 Aandacht voor de realisaties van technische beroepen. Zich een beeld kunnen vormen van het gedrag van mannen en vrouwen in de 
maatschappij in het algemeen en het gezin in het bijzonder en dit toetsen in de eigen 
leefkring. 

SOC 
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6.6 Techniek en transport  

62  In concrete voorbeelden kunnen aangeven dat 
transportsystemen variëren in tijd en ruimte. 

ET 3 
ET 25 

B 
  

 Optimalisatie, innovatie en/of nieuwe uitvindingen. 
 
Techniek begrijpen en duiden. 

Bv.: een zeilschip tot containerschip, van kar tot vrachtwagen, sorteerband, bottelarij, 
… 
Stimuleer de creativiteit en het out of the box denken van de leerlingen door ze te 
laten brainstormen over mogelijke uitvindingen. 
 
Veiligheidsregels en preventiemaatregelen benadrukken. 

 
 
 
 
 

LGV 

63  In concrete voorbeelden kunnen aantonen dat 
transportsystemen ontworpen en gemaakt zijn om een sociale 
en culturele behoeften te voldoen. 

ET 21 
ET 29 

B 
  

 Sociale en culturele behoeften. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Bv.: van paard en kar tot sportauto en SUV. SCS 

64  Verschillende onderdelen en deelsystemen in een 
transportsysteem onderzoeken en de functies en relaties 
ertussen toelichten. 

ET 1 B 

  

 Onderzoeken. Vormen van transport zoals pijpleidingen, ankers, elektrische geleiders, 
stroomleidingen, kabels, verwarmingsbuizen, … bespreken. 
Logistieke keten. 

 

65  Bewegings- en krachtoverbrengingen kunnen onderscheiden en 
toepassen. 

ET 10 
ET 20 

B 
  

 Bewegingsmechanismen voor de overbrenging. 
Riemoverbrengingen. 
Tandwieloverbrengingen. 
Vertragen en versnellen. 
Technische systemen in beweging. 

Vormen van bewegingsmechanismen zoals riemen, tandwielen, ketting, hefboom, 
wrijving, … bespreken aan de hand van vertrouwde voorwerpen (bv.: fiets, roltrap, 
tuinsproeier, transportband, kolomboormachine). 
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66  Een eenvoudig transportsysteem kunnen ontwerpen en 
realiseren. 

ET 16 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen , keuzes. Bv.: projecten RVO-society : gevechtspiloot, pannenkoeken, vruchtensla, eindwerk 
transportmiddel. 

 

67  In concrete voorbeelden van transportsystemen kunnen 
uitleggen dat men voor de ontwikkeling en het gebruik keuzen 
maakt op basis van criteria. 

ET 7 B 
  

 Soorten transportmiddelen. 
Keuze van het transportmiddel. 

Transport over land, door de lucht, over water. 
Soorten aandrijvingen: bv.: spierkracht, motor, benzine, diesel, gas, elektriciteit, 
zweven, riemen, wind, rad, schroef. 
Keuze van het transportmiddel in functie van vracht, veiligheid, milieu, kostprijs en 
tijdsduur. 

 
 
 

SES 

68  In concrete voorbeelden kunnen aangeven wat de positieve en 
negatieve effecten van transportsystemen zijn op het 
maatschappelijk leven en op de natuur. 

ET 22 B 

  

  Bv.: het verband tussen transport over de weg van CO2 – uitstoot, de ecologische 
voetafdruk van transport via de lucht, het verband tussen de keuze van aandrijving 
en het milieu, het verband tussen de keuze van transportmiddel en het 
maatschappelijk leven, … 

LER 15 

69  Voorbeelden geven van maatschappelijke keuzen die bepalend 
zijn voor de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe 
transportsystemen. 

ET 23 B 
  

  Bv.: bandwerk en productielijnen, ontwikkelingen van transportmiddelen in functie 
van belangrijke criteria als snelheid, capaciteit, veiligheid, milieu. 

SES 
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

70  Kennismaken met de activiteiten van technische 
beroepsbeoefenaars, zowel mannen als vrouwen. 

ET 27 B 
  

 Rol van technische beroepen in de verschillende stappen van het technisch proces. 
Positieve voorstelling van technische beroepen. 
Aandacht voor technische knelpuntberoepen. 

Bv.: heftruckbestuurder, autocarbestuurder, vrachtwagenchauffeur, dispatcher, 
expeditiebediende, koerier, lader-losser, treinbestuurder, matroos, douanedeclarant, 
logistiek verantwoordelijke, carrosier. 
Welke talenten zijn er nodig voor beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
Verschillende beroepen in de klas: ouders met technische beroepen. 
Voorstellingen van technische beroepen: www.vdab. 

LER 15 
 
 

LER 16 
 
 

ICT 6 

71  Het belang erkennen van de technische beroepen en van 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, zowel voor 
mannen als voor vrouwen. 

ET* 28 
LER 15 

B 
  

  Zich een beeld kunnen vormen van het gedrag van mannen en vrouwen in de 
maatschappij in het algemeen en het gezin in het bijzonder en dit toetsen in de eigen 
leefkring. 

SOC 

http://www.vdab/
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

6.7 Techniek en biochemie  

6.7.1 Gezondheid/Chemie  

72  In concrete voorbeelden kunnen aangeven dat technische 
systemen in verband met gezondheid en chemie variëren  in tijd 
en ruimte. 

ET 3 
ET 25 

B 

  

 Optimalisatie, innovatie en/of nieuwe uitvindingen. 
 
Techniek begrijpen en duiden. 

Bv.: van stethoscoop tot MRI-scanners (radiologie), evolutie van persoonlijke 
hygiëne, hygiëne op de werkvloer (in de voedingsindustrie), ontwikkeling van 
kunststoffen, ontwikkeling van nanotechnologie, evolutie van een ziekenhuisbed, … 
Stimuleer de creativiteit en het out of the box denken van de leerlingen door ze te 
laten brainstormen over mogelijke uitvindingen. 
 
Verwijzen naar controles van de overheid, inspecteurs, … 
Verwijzen naar de actualiteit: sites, krantenartikels, gebruik van internet, … 

 
 
 
 
 
 
 

ICT 6 

73  In concrete voorbeelden kunnen aantonen dat technische 
systemen in verband met gezondheid en chemie ontworpen en 
gemaakt zijn om aan sociale en culturele behoeften te voldoen. 

ET 21 B 
  

 Sociale en culturele behoeften. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Bv.: plastische chirurgie, vaccinatie bij griepepidemie, weegschaal, computertips. 
Aan de hand van films, reportages, documentaires … 

SCS 

74  Verschillende onderdelen en deelsystemen in een technisch 
systeem in verband met gezondheid onderzoeken en de functies 
en relaties ertussen toelichten. 

ET 1 B 

  

 Onderzoeken. Bv.: bril, hoorapparaat, fitnesstoestel, beenprothese, verband tussen een weegschaal 
en de BMI-index. 

 

75  In concrete voorbeelden kunnen aangeven dat wetenschappen 
de keuzen binnen het technische proces beïnvloeden. 

ET 24 B 
  

  Bv.: bij de ontwikkeling van medicijnen, van medische apparatuur, nanotechnologie.  

76  In concrete voorbeelden kunnen aangeven dat technische 
hupmiddelen positieve effecten hebben op de gezondheid. 

ET 22 B 
  

  Bv.: bril, hoorapparaat , fitnesstoestel, beenprothese, … LGV 
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

77  Een eenvoudig technisch systeem in verband met 
gezondheid/chemie kunnen realiseren. 

ET 20 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzes. Bv.: maken van tandpasta http://www.techwijs.nl/publicaties/196 
 
Maak afspraken met leerkracht natuurwetenschappen. 

 
 

NAT 

78  Kennismaken met de activiteiten van technische 
beroepsbeoefenaars, zowel mannen als vrouwen. 

ET 27 B 
  

 Rol van technische beroepen in verschillende stappen van het technisch proces. 
Positieve voorstelling van technische beroepen. 
Aandacht voor technische knelpuntberoepen. 

Bv.: operator in de chemische industrie, dentaaltechnicus, medisch beeldvormer, 
meet- en regeltechnicus, proces operator, … 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
Verschillende beroepen in de klas halen: ouders met technische beroepen. 
Voorstellingen van technische beroepen: www.vdab.be  

LER 15 
 

LER 16 
 

ICT 6 
 

79  Het belang inzien van de technische beroepen en van technische 
vaardigheden in de huidige samenleving, zowel voor mannen als 
voor vrouwen. 

ET* 28 
LER 15 

B 

  

 Aandacht voor de realisaties van technische beroepen. Zich een beeld kunnen vormen van het gedrag van mannen en vrouwen in de 
maatschappij in het algemeen en het gezin in het bijzonder en dit toetsen in de eigen 
leefkring. 

SOC 

http://www.techwijs.nl/publicaties/196
http://www.vdab.be/
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

6.7.2 Voeding/Chemie  

80  In concrete voorbeelden kunnen aangeven dat technische 
systemen in verband met voeding variëren in tijd en ruimte. 

ET 3 
ET 25 

B 
  

 Optimalisatie, innovatie en/of nieuwe uitvindingen. 
 
Techniek begrijpen en duiden. 

Bv.: van ambachtelijke landbouwgereedschappen naar industriële 
landbouwmachines, van houtvuur naar microgolven. 
Stimuleer de creativiteit en het out of the box denken van de leerlingen door ze te 
laten brainstormen over mogelijke uitvindingen. 
 
Verwijzen naar de actualiteit: sites, krantenartikels, gebruik van internet, … 
Bv.: Voedingstechnologie … daar zit wat in : volledig project met didactisch 
materiaal, spelen, techniek en taaloefeningen  www.alimento.be  

 

81  In concrete voorbeelden kunnen aantonen dat technische 
systemen in verband met voeding ontworpen en gemaakt zijn 
om aan sociale en culturele behoeften te voldoen. 

ET 21 B 

  

  Bv.: verband tussen consumptie en productie van voedingsmiddelen, de ontwikkeling 
van sportvoeding, drankautomaten. 
De toename van het belang aan gezonde voeding bv. gezond ontbijt, gezonde lunch, 
picknick op school. 
Bespreking van de snoep- en drankautomaten op school en de eventuele 
alternatieven. 
Multiculturele keuken: verschillende gerechten, bereidingswijzen, kookpotten (pan, 
wok, pizzaoven, …). 

SCS 
 

LGV 

82  Verschillende onderdelen en deelsystemen in een technisch 
systeem in verband met onderzoeken en de functies en relaties 
ertussen toelichten. 

ET 1 B 
  

 Onderzoeken. Bv.: microgolfoven,snelkookpan, gasvuur.  

http://www.alimento.be/
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Nr. Leerplandoelstelling en leerinhoud Code B/U Didactische wenken en hulpmiddelen Link 

83  In concrete voorbeelden het nut aantonen van de gebruikte 
hulpmiddelen. 

ET 6 B 
  

 De voedingsdriehoek. 
 
 
 
 
 
Voedingsstoffen. 
Verschillende bereidingsmethodes. 
Prijsberekening van een eenvoudige maaltijd. 

Situering van eenvoudige gerechten in de voedingsdriehoek bv. soep, pudding, 
gebak, fruitsla, milkshake, pannenkoeken, pizza, deegwaren, fruit, groenten, melk, … 
Tabellen raadplegen en informatie verwerken. 
Bv.: gebruik maken van Clinistix. 
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie www.vig.be 
 
Eiwitten, vetten, koolhydraten in groeten, fruit, vis, vlees. 
Verwijzen naar de nieuwigheden: microgolf koken, vacuüm koken, stoom koken, … 

 
 

ICT 4 

84  Een eenvoudig technisch systeem in verband met voeding 
kunnen realiseren. 

ET 20 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzes. Bv. projecten RVO-society : apendessert, pannenkoeken, Vlaamse boterham, 
vruchtensla, wentelteefjes. 

 

85  Kennismaken met de activiteiten van technische 
beroepsbeoefenaars, zowel mannen als vrouwen. 

ET 27 B 
  

 Rol van de technische beroepen in de verschillende stappen van het technische proces. 
Positieve voorstelling van technische beroepen. 
Aandacht voor technische knelpuntberoepen. 

Bv.: laborant, kok, chocolatier, diëtist, productieoperator voeding, bakker, slager. 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
Verschillende beroepen in de klas halen: ouders met technische beroepen. 
Voorstellingen van technische beroepen: www.vdab.be 

LER 15 
LER 16 

 
ICT 6 

86  Het belang inzien van de technische beroepen en van technische 
vaardigheden in de huidige samenleving, zowel voor mannen als 
voor vrouwen. 

ET* 28 
LER 15 

B 

  

 Aandacht voor de realisaties van technische beroepen. Zich een beeld kunnen vormen van het gedrag van mannen en vrouwen in de 
maatschappij in het algemeen en het gezin in het bijzonder en dit toetsen in de eigen 
leefkring. 

SOC 

 
 
 

http://www.vig.be/
http://www.vdab.be/
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7  Integratie ICT 

Instructie, differentiatie en remediëring met behulp van ICT 
 
ICT ondersteunt het lesgeven en biedt de mogelijkheid om bepaalde leerinhouden op 
verschillende manieren voor te stellen en aan te brengen o.a. via tekst, grafieken, schema’s, 
geluid, stilstaand en bewegend beeld. In de klas kan dit door het gebruik van computers en 
digitale borden. 
 
Het gebruik van een elektronische leeromgeving biedt leerlingen kansen om zelfstandig 
leerinhouden te verwerken en opdrachten op eigen tempo uit te voeren. Sommige 
softwareprogramma’s/leerpaden zijn interactief zodat een meer geïndividualiseerd 
leerproces kan worden doorlopen.  De leerling kan op eigen tempo werken en eventueel een 
eigen parcours kiezen.  Een aantal programma’s oefenen vaardigheden en 
oplossingsstrategieën of zijn geschikt om individueel of in groep te differentiëren en te 
remediëren. 
 
Via tests kan worden nagegaan in hoeverre kennis en vaardigheden verworven zijn.  Dit 
heeft zeker voordelen als het programma een goede feedback aan de leerling geeft en 
kansen biedt om op verschillende niveaus te werken. 
 
 
Informatie verwerven en verwerken met ICT 
 
Er bestaan heel wat bronnen die allerlei informatie interactief aanbieden. Via de talrijke ‘links’ 
bouwt de leerling een individueel leerparcours op.  Er zijn dus andere ‘leesstrategieën nodig 
dan bij een lineaire tekst.  Om leerlingen hierbij te ondersteunen zijn gerichte 
zoekopdrachten en verwerkingstaken noodzakelijk (informatie ordenen, schema’s aanvullen, 
informatie vergelijken, verbanden leggen, woordbetekenissen afleiden, …). 
 
Het internet is een onuitputtelijke bron van informatie.  Om zich een weg te banen door het 
grote aanbod is een kritische ingesteldheid noodzakelijk.  Deze houding moet worden 
aangeleerd.  Als leerlingen binnen of buiten de klas informatie op het web zoeken, moeten 
ze over een aantal beoordelingscriteria voor ‘tekstmateriaal’ beschikken. 
 
Sommige opdrachten kunnen de leerlingen van ‘huiswerksites’ plukken.  Opgaven zullen met 
deze nieuwe realiteit rekening moeten houden, willen ze zinvol blijven: bronvermelding eisen, 
meer vergelijkende opdrachten, meer persoonlijke en kritische verwerking. Aan 
groepsopdrachten en -eindproducten kunnen kwalitatief hogere eisen worden gesteld qua 
vormgeving en presentatie.  Aan bepaalde opdrachten kan een mondelinge presentatie 
gekoppeld worden, een presentatiepakket kan hier ondersteunend werken.  Samenwerken 
met andere leerkrachten is noodzakelijk om de vakoverschrijdende eindtermen ICT van de 
eerste graad na te streven. Om de continuïteit van het gebruik van ICT in alle vakken te 
verzekeren kan een ICT-leerlijn voor de tweede en derde graad ontwikkeld worden op basis 
van het OVSG-model. 
 
 
Communiceren met ICT 
 
ICT geeft de mogelijkheid om te communiceren via o.a. e-mail, sociale netwerken, een 
elektronische leeromgeving. Deze communicatie kan gebeuren binnen een klas of school, 
maar ook met leerlingen van andere scholen in binnen- en buitenland.  Een gezamenlijk 
interscolair project opzetten behoort tot de mogelijkheden. 
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Communicatie tussen leerkracht en leerling(en) is ook mogelijk: de leerkracht kan 
cursusmateriaal elektronisch beschikbaar stellen, voorbeelden van toets- en examenvragen, 
jaarplanning, …Leerlingen kunnen verslagen, huistaken, digitaal portfolio e.d. elektronisch 
naar de leerkracht sturen. 
 
OVSG ontwikkelde een model van een ICT-beleidsplan, ICT-leerlijnen en een instructiefiche 
om een document van het internet kritisch te beoordelen. U kunt deze documenten 
raadplegen via het extranet van OVSG: http://extranet.ovsg.be/ (rubriek ‘Publicaties’). 

http://extranet.ovsg.be/
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8  Taalontwikkelend vakonderwijs 

Leren op school kan niet zonder taal: taal, leren en denken zijn onlosmakelijk verbonden. In 
alle vakken worden de vakinhouden overgebracht via taal. Daarom moeten vakdoelen en 
taalontwikkeling in elk vak samen worden aangepakt. Elke leerkracht weet immers dat een te 
lage taalvaardigheid van de leerlingen het bereiken van vakdoelen in gevaar brengt.  
De didactiek die leerstofdoelen en taaldoelen bewust aan elkaar koppelt in alle vakken en 
voor alle leerlingen met de bedoeling leerwinst te boeken, noemt men ‘taalontwikkelend 
vakonderwijs’. 
 
Taalontwikkelend vakonderwijs is contextrijk onderwijs vol interactie en met 
taalsteun.  
 

1 Een rijk en overvloedig taalaanbod plaatst de nieuwe leerstof in bekende en bredere 
contexten. Meer context is nodig om leerlingen aanknopingspunten te geven om 
nieuwe informatie (leerstof) aan op te hangen. 

 
2 Het scheppen van interactiemogelijkheden heeft  de bedoeling natuurlijke, echte 

gesprekken met veel school- en vaktaal te doen plaatsvinden. De interactie in de klas 
grijpt plaats tussen leerkracht en leerlingen  en tussen leerlingen onderling  en is van 
enorm belang om leerlingen actief met de leerstof te laten bezig zijn. Deze interactie 
verplicht de leerlingen via schrijven en/of  spreken de nieuwe informatie ook effectief 
te gebruiken. Het nut van deze interactiemomenten in de les is dat alle leerlingen 
zelfstandig denk- en leeractiviteiten uitvoeren en de daarbij behorende 
taalvaardigheid verwerven en oefenen.  

 
3 Taalontwikkelend vakonderwijs voegt aan deze twee leerbevorderende principes een 

derde toe, namelijk het geven van taalsteun.  Taalsteun wordt gegeven om de 
leerstof en opdrachten toegankelijker te maken voor de leerlingen. Het betekent niet 
de taal vereenvoudigen, maar wel leerlingen hulp bieden bij het omgaan met de voor 
hen soms moeilijke schooltaal. Taalsteun geven begint met heldere doelen en 
structuren in de lessen aan te brengen, door leerlingen hulpmiddelen te laten 
gebruiken (stappenplannen, woordenlijsten, …), door de OVUR-structuur toe te 
passen in de les, door tijd uit te trekken voor reflectie op het eindresultaat en het 
leerproces. 

 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ‘Een schoolbeleid voor taalgericht 
vakonderwijs’, op het extranet van OVSG http://extranet.ovsg.be/  (rubriek ‘Publicaties’). 
 

http://extranet.ovsg.be/
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9  Vakgroepwerking 

Elke leerkracht maakt deel uit van een vakgroep. Die vakgroepen zijn een formele 
samenwerkingsvorm die het uitbouwen van een pedagogische werking mogelijk maakt. De 
samenwerking kan verschillende formele en informele vormen aannemen en dient o.a. om 
ervaringen uit te wisselen, elkaar te helpen, ideeën, materiaal en werk te delen, enz…3 
Samenwerken betekent leren van elkaar: uit discussies en uitwisseling van ervaringen bouwt 
een groep kennis op die ze toepast bij het realiseren van diverse onderwijsverbeteringen. 
Een goede vakgroepwerking bevordert de kwaliteit van de klaspraktijk en de 
leerlingenresultaten en is een belangrijk element van professionalisering van een team. De 
leerkracht blijft zich bewust van de impact die hij/zij heeft op het leren van de leerling. Een 
goede vakgroepwerking heeft zichtbare effecten in de klas.  
 
Lesgeven betekent leerplanrealisatie, leerlingenevaluatie, leerlingenbegeleiding en 
voortdurend de kwaliteit van het onderwijsproces in het oog houden. Deze thema’s vormen 
bij uitstek het uitgangspunt van discussie, bespreking en afstemming binnen de vakgroep.  
 
Het leerplan bevat voor de leerkracht essentiële gegevens voor de concrete 
onderwijspraktijk. In het leerplan vindt de leerkracht de algemene en de specifieke 
doelstellingen met aansluitend de leerinhouden voor een bepaald vak, bepaalde vakken of 
vakgebieden. De verdeling van de vakdoelstellingen binnen een graad is een item dat in de 
vakgroep aan bod dient te komen.  Een goede afstemming van de leerlijnen, zowel verticaal 
als horizontaal en alle vakoverschrijdende initiatieven vormt een belangrijk onderwerp binnen 
de vakgroepvergaderingen. De wenken voor de didactische aanpak en de bijkomende 
informatie kunnen nuttig zijn voor de realisatie van het leerplan. Ook het nastreven van de 
vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen binnen de verschillende contexten is 
een belangrijk onderwerp voor de vakgroepvergaderingen. Leerplanstudie en 
leerplanrealisatie vormen dus bij uitstek het onderwerp van een vakgroepvergadering. 
 
Leerlingenevaluatie is in de eerste plaats afgestemd op de leerplandoelen. Zowel het 
leerproces als de eindresultaten zijn voorwerp van evaluatie. Helder en transparant 
geformuleerde evaluatiecriteria vormen de basis voor een evaluatie, afgestemd op het 
leerlingenprofiel. Ook in de vakgroep kan men afspraken maken omtrent evaluatie, toets- en 
examenvragen bespreken en op elkaar afstemmen. 
 
Leerlingenbegeleiding begint in de klas in elk vak. Een gerichte leer- en studiebegeleiding 
in het vak biedt leerlingen een houvast bij het verwerken van de leerinhouden. Het gebruik 
van activerende werkvormen en aandacht voor verschillen bij leerlingen zorgen voor een 
grotere betrokkenheid en een stijging van de motivatie. Voor leerlingen met gedrags- en/of 
leerproblemen moeten de afspraken gemaakt met de leerlingbegeleider in de klas voor elk 
vak opgevolgd worden. De vakgroep bespreekt de manier van (gezamenlijke) aanpak van 
leerlingen met eventuele leerproblemen. 
 
Kwaliteitsvol werken in de klas wordt bevorderd door (zelf)reflectie en evaluatie op basis van 
zowel interne als externe gegevens over de vorige drie thema’s (leerplanrealisatie, 
leerlingenevaluatie, leerlingenbegeleiding). De resultaten van de leerlingen (ook als klas) 
geven hier een belangrijke indicatie. Hieruit worden conclusies getrokken en acties 
ondernomen die op hun beurt opgenomen worden in de cirkel van kwaliteitszorg. Op die 
manier bewaakt de vakgroep constant de eigen werking en stuurt ze bij waar nodig. Deze 
kwaliteitsverbetering wordt vanuit een sterk en breed draagvlak gemotiveerd, wat de kans op 
effectiviteit verhoogt. Zo kan een kwaliteitsvolle vakgroepwerking echt renderen en heeft dit 
effect op de leerresultaten van de leerlingen. 

                                                
3
 Beleidsvoerend Vermogen – Platformtekst, Overkoepelend overlegplatform Inspectie-pedagogische begeleiding VlOR, p.7-8. 
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Meer informatie vindt u in de Leidraad kwaliteitsvolle vakgroepwerking, op het extranet 
van OVSG, http://extranet.ovsg.be/ (rubriek ‘Publicaties’). 
 

http://extranet.ovsg.be/
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10  Evaluatie  

Waarom evalueren? 
 
Evaluatie kan zeer verschillende functies hebben: 

- formatief; 
- summatief. 

 
Formatieve (of tussentijdse) evaluatie is een middel om het leren bij leerlingen te 
verbeteren. Ze moet opgevat worden als een leerkans voor leerlingen en niet louter als een 
beoordelingsmoment. Deze evaluatie signaleert en diagnosticeert individuele leerproblemen 
met de bedoeling te remediëren. Cruciaal is de feedback aan de leerlingen: de leerlingen 
krijgen informatie over de bereikte en niet-bereikte leerdoelen en over de effectiviteit en de 
efficiëntie van hun leerproces. Leerlingen kunnen ook zelf bewijsmateriaal verzamelen om 
aan te tonen dat ze bijleren, dat ze zichzelf bijsturen. Zo worden ze verplicht om na te 
denken over hun eigen werkmethodes, aanpak, manier van leren. Deze formatieve manier 
van evalueren geeft niet alleen de leerling de kans om bij te sturen. De leerkracht ziet 
meteen waar het fout loopt en kan tijdens het leerproces ingrijpen om grotere schade te 
voorkomen.  Hij/zij kan zowel het leerproces als het lesgeven bijsturen. 
Summatieve (of eind-) evaluatie heeft als doel resultaatbepaling,  kwaliteitsbeoordeling van 
de leerling, een eindoordeel uitspreken over de leerprestaties van de leerling en dit om de 
leerling te oriënteren en te selecteren. 
 
Wat evalueren? 
 
Uitgangspunt voor de evaluatie blijven uiteraard de leerplandoelstellingen, die als inzichten, 
vaardigheden en attitudes geformuleerd zijn. Belangrijk is dat de leerkracht de leerdoelen 
duidelijk zichtbaar maakt voor de leerlingen zodat ze weten wat ze moeten leren en vooral 
waarop ze zullen beoordeeld worden. Deze criteria moeten duidelijk met hen besproken 
worden. Eventueel kunnen een aantal samen met hen worden opgesteld. 
 
Procesevaluatie 
Via procesevaluatie verzamelt men gegevens over het verloop van het leerproces: de 
aanpak van de leerling om doelstellingen na te streven staat centraal. Deze evaluatie stelt in 
staat om de vooruitgang van de leerling te bepalen en om sterke en zwakke kanten in kaart 
te brengen. Hierdoor kan het leerproces continu bijgestuurd worden. 
 
Productevaluatie 
Via productevaluatie verzamelt en beoordeelt men gegevens om na te gaan of de leerling de 
gestelde doelstellingen heeft bereikt. Hiervoor bekijkt men het resultaat. 
 
Wie evalueert? 
 
In een 'testcultuur' is alleen de leerkracht verantwoordelijk voor de evaluatie. In een 
'evaluatiecultuur' werken leerkracht en leerlingen samen aan de evaluatie. De participatie 
van leerlingen aan het evaluatieproces vergroot hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
bij de leerstof en helpt hen dit beter te verwerken.  
 
Bij zelfevaluatie zal een leerling zichzelf moeten beoordelen. Bij peerevaluatie en co-
evaluatie kunnen ook medeleerlingen evalueren volgens vooraf opgestelde en besproken 
criteria. De leerkracht begeleidt dit leerproces en blijft verantwoordelijk voor de 
eindbeoordeling. Bij deze twee vormen van evaluatie is de reflectie door de leerling en het 
formuleren van nieuwe werkpunten cruciaal om tot een beter leerproces te komen. 
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In sommige gevallen zullen derden de leerlingen mee evalueren. Dit zal bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer een leerling tijdens een stage door de stagementor geëvalueerd wordt. 
 
Hoe evalueren? 
 
Kwaliteitsvol evalueren heeft te maken met verschillende facetten zoals de vooropgestelde 
criteria, de gebruikte evaluatievorm en de kwaliteit van toets- en examenvragen 
 
 
Meer informatie vindt u in Kwaliteitsvolle toets- en examenvragen, op het extranet van 
OVSG, http://extranet.ovsg.be/ (rubriek ‘Publicaties’) 

http://extranet.ovsg.be/
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11  Minimale materiële vereisten  

11.1 Minimale materiële vereisten 

 

Algemeen 

Polyvalente werktafels Regelbare labovoeding op laagspanning 

Opbergkasten Pc’s met internetaansluiting 

(stofvrij) Bord Beamer 

Lavabo EHBO-uitrusting 

Overheadprojector Afvalsorteerbakken 

Projectiescherm Veiligheidsdocumentatie 

Tv-toestel Veiligheidsreglementering 

Video/dvd Hygiënereglementering 

Techniek en Energie 

Klassikaal Per 2 Leerlingen 

Soldeerbouten Geïsoleerde ronde bektang 

Schakelaars Geïsoleerde zijkniptang 

Lampen Geïsoleerde combinatietang 

Lamphouders Geïsoleerde striptang 

Bellen Geïsoleerde schroevendraaiers 

Veiligheden Testlampje 

Verliesstroomschakelaar  

Telefoon  

Techniek en Constructie 

Klassikaal Per Leerling 

Bordtekengerei (T-lat,  Tekendriehoek (30 - 

60 - 90), Tekendriehoek (45 - 45 - 90), 
Tekenpasser 

Tekengerei (Aangepaste tekenlat, 

Tekendriehoek (45 - 45 - 90), 

Tekendriehoek (30 - 60 - 90), Zacht 
tekenpotlood of stifthouder 0,5, Vlakgom, 
Schuurplankje 

Drievlakshoek (projectiebord) Schroevendraaierset 

Didactische tekenmodellen Kruiskopschroevendraaiers 

Bouwdozen (Fisher, Lego, ...) Bankschroeven 

Zagen, raspen, vijlen, hamers  

Universele meter, rolmeter, vouwmeter  

(Digitale) Schuifmaat  

Kolomboormachine  

Techniek en Informatie en Communicatie 

Klassikaal Per 2 leerlingen 

Bewegingsmodule Logische modules : 
Beslissen, Tellen, Geheugen 

 Snoerenset (6 verschillende kleuren) 
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11.2 Nuttige didactische hulpmiddelen 

 

Algemeen 

Poster met technologisch proces 

Poster met veiligheidspictogrammen 

Techniek en Energie 

Zoemers, relais Batterij 4,5 V (herlaadbaar) 

Techniek en Constructie 

Tekenplaat (min. A4) Set steek- en ringsleutels 

Hard tekenpotlood of stifthouder 0,5 Set potsleutels 

 Set inbussleutels 

Techniek en Informatie en Communicatie 

Computerinterfaces voor externe sturing 

Techniek en Transport 

Uitrusting is afhankelijk van de invulling van de leerinhouden. 

Techniek en Biochemie 

Uitrusting is afhankelijk van de invulling van de leerinhouden. 
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12  Vakspecifieke informatie  

Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 
www.wetenschapmaaktknap.be 
 
Alimento : Voedingstechnologie … daar zit wat in (gratis didactisch pakket) 
www.alimento.be  
 
Automobielsector (met didactisch materiaal) 
www.toekomstopwielen.be 
 
Beroepenfilms VDAB 
www.vdab.be/beroepen/default.shtml 
 
Bouwsector 
www.debouw.be 
 
Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs 
www.cego.be 
 
Competentiepool van de Vlaamse Voedingsindustrie 
www.flandersfood.com 
 
Creativity for Innovation 
www.creax.com 
 
Crocodile Clips (technologie-software) 
www.crocodile-clips.com/tech.htm 
 
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie [EWI] 
www.ewi-vlaanderen.be  
Design and Technology Association 
web.data.org.uk/data/index.php 
 
Eindtermen 
www.ond.vlaanderen.be/dvo 
 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
www.favv.be 
 
GSM - GPS 
http://stimulus.vub.ac.be/ 
 
Hoe dingen werken 
www.howstuffworks.com 
 
Interactief lesmateriaal 
virtueelmuseum.vub.ac.be 
 
Ijsboerke : bedrijfsfilm over de productie van ijs 
http://www.ijsboerke.be/nl/B2C/bedrijf/ijsboerke-intro.html#  
 
Interactive Simulation for Science Teaching 
www.edumedia-sciences.com 

http://www.wetenschapmaaktknap.be/
http://www.alimento.be/
http://www.toekomstopwielen.be/
http://www.vdab.be/beroepen/default.shtml
http://www.debouw.be/
http://www.cego.be/
http://www.flandersfood.com/
http://www.creax.com/
http://www.crocodile-clips.com/tech.htm
http://www.ewi-vlaanderen.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo
http://www.favv.be/
http://www.howstuffworks.com/
http://www.ijsboerke.be/nl/B2C/bedrijf/ijsboerke-intro.html
http://www.edumedia-sciences.com/
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International Technology Education Association 
www.iteaconnect.org 
 
KlasCement (met didactisch materiaal) 
www.klascement.net 
 
Levensmiddelentechnologie 
www.blt.wur.nl/NL/Opleiding/ 
 
Meer techniek in algemene vorming (Rapport Accent op Talent) 
www.kbs-frb.be 
 
Opitec 
www.opitec.be 
 
Productiewijze van voedsel en voedselveiligheid 
www.food-info.net/nl/index.htm 
 
Proeftuin Bruggen Bouwen Giso Machelen 
www.talentvoortechniek.be 
 
RVO-Society (met didactisch materiaal) 
www.rvo-society.be 
 
Schooltv - beeldmateriaal 
http://beeldbank.schooltv.nl 
 
Stichting Toekomstbeeld der Techniek 
www.stt.nl/stt/ 
 
Techniek op school 
www.jeugdenberoep.nl 
 
Techniek op School 21e Eeuw TOS 21 
www.tos21.be 
 
Technika 10 
www.technika10.nl 
 
Technopolis (met didactisch materiaal) 
www.technopolis.be  
 
Technische Experimenten 
www.experimenteer.be 
 
 

http://www.iteaconnect.org/
http://www.blt.wur.nl/NL/Opleiding/
http://www.kbs-frb.be/
http://www.opitec.be/
http://www.food-info.net/nl/index.htm
http://www.talentvoortechniek.be/
http://www.rvo-society.be/
http://beeldbank.schooltv.nl/
http://www.stt.nl/stt/
http://www.jeugdenberoep.nl/
http://www.tos21.be/
http://www.technika10.nl/
http://www.technopolis.be/
http://www.experimenteer.be/
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Overzicht projecten RVO-society per toepassingsgebied 
 
Alle projecten zijn gratis te downloaden na registratie op  
http://www.rvo-society.be/onderwijs/secundair-onderwijs/projectgerichte/projectento 
 
 

Energie Bloem op zonne-energie 
Mountainbike 
Tuinlamp op zonne-energie 
Vlaamse boterham 
Water, energie van de toekomst 
Wenskaart 
Wentelteefjes 
Zonnebarbecue 
Zonneoven 

Informatie & Communicatie Bloem op zonne-energie 
Bloggen 
PC als Bouwdoos 
Mijn GSM 
Voederhuisje 
Wenskaart 
IR 13 
IT is Alive 

Transport Gevechtspiloot 
Pannenkoeken 
Vruchtensla 
Eindwerk : Transportmiddel 

Constructie Vakantiehuisje 
Voederhuisje 
Eindwerk : Een Brug te ver 
Eindwerk : De Da Vinci Machine 

Biochemie Apendessert 
Mountainbike 
Pannenkoeken 
Vlaamse boterham 
Vruchtensla 
Wentelteefjes 

 
 

http://www.rvo-society.be/onderwijs/secundair-onderwijs/projectgerichte/projectento
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13  Bijlagen 

De vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen vindt u op de website van het 
departement Onderwijs. 
 

http://www.ond.vlaanderen.be/DVO/Secundair/index.htm  

http://www.ond.vlaanderen.be/DVO/Secundair/index.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/DVO/Secundair/index.htm
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14  Colofon 

Dit leerplan werd ontwikkeld door de leerplancommissie TV Techniek eerste graad A-stroom 
van OVSG met medewerking van vertegenwoordigers van de inrichtende machten van 
Antwerpen, Beveren, Duffel, Gent, Machelen en Turnhout. 
 
 


