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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 ontwikkelingsdoelen 
Techniek voor de eerste graad B-stroom.  De leerplancommissie hield rekening met de 
resultaten van het eindrapport van TOS21, de peilingsproeven van wiskunde in de eerste 
graad B-stroom en het OBPWO onderzoek naar de beginsituatie van leerlingen in het eerste 
leerjaar B. Er werd gezorgd voor een consequente aansluiting met de nieuwe eindtermen 
wereldoriëntatie voor 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 lessentabel is 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/


Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG   8 
TV Techniek - eerste graad A-stroom 

3 Doelgroep  

Dit leerplan is bestemd voor de leerlingen van de eerste graad B-stroom (het eerste 
leerjaar B) 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 

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 technische 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 

TECNISCHE 
SYSTEMEN 

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 
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. 

                                                
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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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 verkennningsgebieden 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 B-stroom behoort het vak technologische opvoeding decretaal tot de basisvorming in 
het eerste leerjaar B. In het beroepsvoorbereidend leerjaar komt techniek niet meer voor als 
vak van de basisvorming. Dat betekent dat de totale basisvorming voor technische 
geletterdheid in het eerste leerjaar B gesitueerd is. 
 
De leerlingenpopulatie in de B-stroom is heterogeen. Toch mag men stellen dat het vooral 
‘doeners’ zijn. Hanteren van techniek is dan ook de belangrijkste dimensie in de 
voorgestelde ontwikkelingsdoelen. De "maak"-fase en de verschillende stappen van het 
technisch proces zullen vaak het uitgangspunt zijn voor leerlingen in de B-stroom. De 
leerlingen kunnen op die manier binnen de verschillende verkenningsgebieden hun talenten 
exploreren. 
 
Verder moeten de ontwikkelingsdoelen recht doen aan de specifieke scharnierfunctie van het 
eerste leerjaar B. Die houdt een dubbele uitdaging in. Enerzijds vereist het een 
gegarandeerde brede verkenning aan de hand van activiteiten die inspelen op technische 
geletterdheid in de brede zin van het woord. Anderzijds moeten deze activiteiten ook 
betekenisvol zijn in het studiekeuze-oriëntatieproces van de leerlingen naar het volgende 
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leerjaar. Om met name de overgang tussen 1B en BVL te stroomlijnen opteerde men voor 
nominaal opgesomde en verplichte verkenningsgebieden in 1B. Deze optie voor de 
verkenningsgebieden is overgenomen van de bestaande ontwikkelingsdoelen, inclusief de 
keuzemogelijkheden en beperkingen. 
 
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. 
 
 
Pedagogisch-didactische aanpak 
De specifieke beginsituatie van de B-stroom zorgt binnen het vak Techniek voor enkele 
typische aandachtspunten: 

- Theoretische kennis is minder belangrijk.  De leerstof moet in het teken staan van 
concrete toepasbaarheid en beperkt blijven tot wat noodzakelijk is voor de praktische 
verwezenlijkingen.  Daarbij dienen de theoretische leerstof en de bijbehorende 
begrippen pas aangebracht te worden op het moment dat deze leerstof noodzakelijk is 
bij de praktische uitvoering. 

- Ook niet-handige en niet-praktisch gerichte leerlingen moeten ervaringsmogelijkheden 
krijgen. 

- De inhouden moeten nog meer dan bij andere leerlingen boeiend, zinvol en nuttig zijn. 

- De opgelegde taken zijn bij voorkeur kort en moeten op succeservaring gericht zijn. 

- De moeilijkheidsgraad van de inhouden moet aansluiten bij de mogelijkheden van de 
leerlingen en kan slechts geleidelijk opgevoerd worden. 

- Leerlingen moeten leren samenwerken. 

- Bij het gebruik van technische begrippen is de leerkracht zich bewust van de 
taalmoeilijkheden die de leerlingen kunnen hebben. 

 
Door rekening te houden met deze aandachtspunten in het onderwijsproces bekomt men dat 
de motivatie voor het schoolgaan verbetert, doordat de leerlingen voldoening en succes 
ervaren.  Op die manier kunnen ze gemotiveerd worden voor verdere studie. 
 
 
Technisch proces 
Een praktijkgerichte aanpak gekoppeld aan actieve werkvormen (o.a. proefondervindelijk 
leren, werken met grondstoffen en materialen, gereedschappen, …) voor alle 
verkenningsgebieden stimuleert leerlingen tot het begrijpen, duiden en hanteren van 
techniek. 
 
De leerlingen worden competente en verantwoordelijke gebruikers van techniek.  Ze werken 
aan technische basisvaardigheden, leren technische begrippen kennen en leren planmatig 
werken. 
 
Het technisch proces staat centraal in deze aanpak.  Het analyseren, ontwerpen, uitvoeren, 
controleren en reflecteren dient steeds aanwezig te zijn bij het behandelen of bespreken van 
een eenvoudig technisch systeem en/of probleem uit één van de verkenningsgebieden.  
Vertrekkende van maak/doeactiviteiten leren de leerlingen aandacht hebben voor de 
verschillende fasen van het technisch proces. 
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De keuze van eenvoudige technische systemen en/of problemen dient aan te sluiten bij de 
leefwereld van de leerlingen en dient een breed beeld te geven techniek op verschillende 
terreinen en niveaus.  Hierdoor leren de leerlingen techniek en technische beroepen 
waarderen. 
 
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. 
 
Het vak dient leerlingen te sensibiliseren voor techniek en technische beroepen.  De 
leerlingen maken kennis met de verschillende verkenningsgebieden, die in de 
beroepenvelden van het beroepsvoorbereidend leerjaar worden aangeboden. 
 
Het uitgangspunt is het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes, die overdraagbaar 
zijn om in de samenleving op een zinvolle manier te kunnen te functioneren.  De leerlingen 
worden voorbereid op deelname aan de technische cultuur.  Hiervoor moet hun technische 
competentie bevorderd worden. 
 
 
Toelichting 
Om de ontwikkelingsdoelen te realiseren, is het noodzakelijk de leerlingen te confronteren 
met het ruime aanbod van mogelijkheden binnen techniek.  Om dit ruime aanbod te ordenen, 
wordt geopteerd voor onderstaande verkenningsgebieden: 
 

- Informatie- en communicatietechniek. 

- Verzorging. 

- Voeding. 

- Bouw. 

- Elektriciteit. 

- Hout. 

- Metaal. 

- Kunststoffen. 

- Schilder- en grafische technieken. 

- Mode. 

- Tuinbouw. 

- (Optioneel: Verkeersopvoeding). 
 
Om enerzijds de leerlingen een zo ruim mogelijke basisvorming te bieden en anderzijds toch 
rekening te kunnen houden met de mogelijkheden van de school moeten minstens vijf van 
de elf verschillende verkenningsgebieden behandeld worden. 
 
Om een evenwichtige opleiding te krijgen, zowel voor meisjes als voor jongens, en om het 
rollenpatroon zeker te doorbreken wordt het echter een bijkomende verplichting van 
keuzes ingebouwd. 
 
Er moet minstens gekozen worden voor Voeding of Verzorging.  Verder moet minstens 
één verkenningsgebied uit de reeks Bouw, Hout, Metaal, Elektriciteit worden behandeld. 
Bovendien mag elk verkenningsgebied maar één keer gekozen worden. 
 
Het feit dat de ontwikkelingdoelen van minstens vijf verschillende verkenningsgebieden uit 
de lijst moeten worden nagestreefd, sluit niet uit dat er nog andere verkenningsgebieden uit 
de bovenstaande lijst kunnen worden behandeld. 
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Er zijn ook leerplandoelstellingen in verband met verkeersopvoeding opgenomen in het 
leerplan.  Dit verkenningsgebied behoort echter niet tot de keuzemogelijkheden voor 
de minstens vijf verplichte verkenningsgebieden.  Verkeersopvoeding kan als extra 
verkenningsgebied aangeboden worden naast de minstens vijf verplichte verkennings-
gebieden. 
 

 Verplicht Minstens 5 te kiezen uit de eerste 11 
verkenningsgebieden. 
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Minstens 1 keuze uit Verzorging. 
Voeding. 

Minstens 1 keuze uit Bouw. 
Elektriciteit. 
Hout. 
Metaal. 

Vrij te kiezen uit Informatie- en communicatietechniek. 
Kunststoffen. 
Schilder- en grafische technieken. 
Mode. 
Tuinbouw. 

 Extra keuzemogelijkheid buiten de 5 
verplichte verkenningsgebieden. 

Verkeersopvoeding. 

 
Er is geen urenverdeling per verkenningsgebied voorzien; de leerkracht zal de aan te 
wenden tijd voorzien in zijn jaarplanning. 
 
Een verkenningsgebied is geen afgewerkt geheel; het bereidt voor op een beroepenveld in 
het Beroepsvoorbereidend leerjaar. 
 
De verkenningsgebieden worden gespreid over één schooljaar à rato van 6 lesuren per 
week. 
 
Indien extra uren TV Techniek en/of PV Realisatietechnieken Gezinstechnieken en/of 
Realisatietechnieken Nijverheidstechnieken worden ingericht: 

- kan de leerstof worden uitgediept; 

- kunnen extra oefeningen worden ingelast of zullen meer verkenningsgebieden worden 
aangeboden. 
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5 Algemene doelstellingen 

 Leren bewerken en verwerken van grondstoffen en materialen. 
 

 Leren toepassen van verschillende technieken. (LER 10) 
 

 Leren gebruiken van diverse gereedschappen en apparaten. 
 

 Kennis maken met een brede waaier van verkenningsgebieden. 
 

 Techniek herkennen in het dagelijkse leven en in het beroepenveld. 
 

 Via toepassingen probleemoplossend denken en handelen volgens een technisch 
denkproces. 

 

 Zin voor creativiteit ontwikkelen bij technische activiteiten. (STM 2) 
 

 Zelfredzaam worden op technisch en praktisch gebied. (STM 20) 
 

 Attitudes zoals orde, stiptheid, nauwkeurigheid, veiligheidszin, verantwoordelijkheidszin, 
respect, doorzettingsvermogen, samenwerking ontwikkelen aan de hand van technische 
activiteiten (LER 1, STM 4, 18, 19, 20). 

 

 Waardering opbrengen voor technische beroepen en voor de gelijkwaardigheid van 
mannelijke en vrouwelijke technici. 

 

 Inzien dat bezig zijn met techniek economische, milieugevoelige, ethische en esthetische 
vragen oproept. 

 

 Leren communiceren in een technische taal en de gepaste symbolen leren hanteren. 
 

 Kritisch leren omgaan met reclame. (STM 14) 
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6 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

Leeswijzer 
 
Algemeen 
Het leerplan wordt schematisch voorgesteld in 7 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. 

 
Kolom 2: Specifieke doelstellingen 
Deze citeren of parafraseren de vakgerichte ontwikkelingsdoelen.  Zij geven tevens de eigen 
doelstellingen weer die gericht zijn op het vak of die voortvloeien uit het pedagogisch 
project). 
 
 
Kolom 3:  Leerplandoelstellingen en leerinhouden 
 Leerplandoelstellingen (in vetgedrukte kader) 
Deze geven de eigen doelstellingen weer voor het vak.  Een leerplandoelstelling kan ook een 
vakoverschrijdend ontwikkelingsdoel zijn of inhouden. 

 Leerinhouden (in wit vak) 
Dit is leerstof die bedoeld is om de bijhorende leerplandoelstellingen te realiseren. 
 
Kolom 4:  Code 
Codering van de leerplandoelstellingen: 
 

EDV Eigen doelstelling voor het vak 

OD Ontwikkelingsdoel voor de B-stroom met decretaal nummer 

OD* Attitudinaal ontwikkelingsdoel met decretaal nummer 

LER ‘Leren leren’ met decretaal nummer 

STM Stam VOET met decretaal nummer 

 
 
Kolom 5:  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 6:  Didactische wenken en hulpmiddelen 

Didactische wenken zijn bedoeld als ondersteuning van de leerkracht, de vakwerkgroep en 
het schoolteam. 
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Zij kunnen: 
- een leerplandoelstelling of leerinhoud verduidelijken; 
- didactische werkvormen of hulpmiddelen aangeven die leerplandoelstellingen helpen 

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

intercultureel onderwijs, met taalbeleid. 
 
 
Kolom 7:  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: 
 

PAV Project Algemene Vakken 

…  

TA.BE Taalbeleid 

ICO Intercultureel onderwijs 

Vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen (VOOD) 

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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6.1 Taalontwikkelend vakonderwijs  

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

EDV B 
  

 Technisch systeem, functies, relaties, functioneren, optimaliseren, evalueren, technisch 
proces, hulpmiddelen, keuzen, realisatie, vereisten, ergonomie, milieu, zorgzaam, 
doelgericht, behoeften, sectoren. 

Laat leerlingen een nieuw vakbegrip met eigen woorden omschrijven, mondeling of 
schriftelijk.  Door vraagstelling het begrip zo duidelijk mogelijk laten omschrijven. 
Laat leerlingen vakbegrippen aan elkaar uitleggen.  Indien schriftelijk: gebruik leren 
maken van een schrijfkader. 
Bij elk hoofdstuk een lijst met nieuwe vakbegrippen meegeven.  De verklaring ‘van 
buiten’ laten leren heeft niet altijd zin. 
 
Voorzie naambordjes bij het materiaal of posters met technische begrippen en 
gereedschappen. 

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! Luidop lezen is geen indicatie voor 
tekstbegrip.  Laat de leerlingen in stilte lezen met een opdracht (vraagjes, taak).  

TA.BE 
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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. 

OD 14 
LER 10 

B 
  

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

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 12 
 

LER 13 

5  De vereisten waaraan een technisch systeem moet voldoen 
kunnen onderzoeken in functie van het gebruik of de realisatie 
ervan. 

OD 7 
LER 10 

B 

  

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

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 en onder 
begeleiding een oplossingsweg bedenken en verwoorden. 

 

6  Een eenvoudig ontwerp aanvullen uitgaande van de 
vooropgestelde eisen. 

OD 8 B 
  

 Ontwerpen. 
Rekening houden met vooropgestelde normen en criteria. 
 
 
 
 
 
Eigen ideeën verduidelijken met een schets. 

Bv.: Wat zou je willen uitvinden? – voorbeelden uit de verkenningsgebieden: 
grondplan van een woning, elektrisch circuit, … 
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 uitvinding of een technisch systeem. 

 
 
 
 
 
 
 

PO 
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7  Een eenvoudig constructieplan, een stuklijst, een receptuur, 
kwaliteitseisen en symbolen kunnen lezen in functie van een 
maakopdracht. 

OD 9 
LER 9 

B 

  

  Voorbeelden uit één of meerdere verkenningsgebieden: 
- grondplan van een kamer, plan van een doe-het-zelf-pakket; 
- etikettering bv. onderhoudssymbolen; 
- veiligheidspictogrammen bv. uitgangen en nooduitgangen, brandblustoestellen, 
 verplicht gebruik van veiligheidsbril, veiligheidschoenen, verboden toegang voor 
 onbevoegden, …; 
- illustreren met video, beeldmateriaal, internet. 

 

8  Een logisch stappenplan kunnen raadplegen en de te gebruiken 
hulpmiddelen kunnen kiezen in functie van de maakopdracht. 

OD 10 
LER 10 

B 
  

 Stappenplan. 
Hulpmiddelen. 

Hulpmiddelen zoals gereedschappen, machines, grondstoffen, materialen, energie, 
informatie, menselijk inzet, geldmiddelen, tijd. 
Voorbeelden uit één of meerdere verkenningsgebieden: 
Bv.: eigenschappen van diverse materialen (beton, hout, baksteen, glas, textiel, 
voedingsmiddelen, …) bespreken, opzoeken op internet of catalogi raadplegen. 
Bv.: eigenschappen proefondervindelijk aanbrengen bv. hardheid: staal ten opzichte 
van aluminium, staal ten opzichte van lood – geleidbaarheid: werken met 
verschillende metalen. 

TA.BE 
 
 
 

ICT 6 

9  Een maakopdracht uitvoeren met oog voor vereisten van 
kwaliteit, veiligheid, ergonomie en milieu. 

OD 11 B 
  

 Uitvoeren. Kwaliteit: aan welke kwaliteitseisen dient het eindresultaat te beantwoorden? 
Veiligheid. 
Invloed van gedrag op de eigen veiligheid en die van anderen 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 (pleister, ijs, …). 
Bv.: bij het gebruik van een mes – steeds van het lichaam wegsnijden. 
Ergonomie: aandacht voor het comfort en doeltreffend bij het gebruik. 
Hygiënisch: steeds handen wassen na het toiletbezoek. 
Milieu: hoe op een correcte manier sorteren.  Weten dat voorkomen en hergebruik 
van afval kan bijdragen tot de beperking van de afvalproductie en toepassen. 
Inzien dat sorteren van afval noodzakelijk is.  Uitleggen wat er met niet-  

LGV 
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10  Een gerealiseerd eindproduct kunnen toetsen aan de 
vooropgestelde eisen. 

OD 12 
LER 13 

B 
  

 In gebruik name. 
Productevaluatie. 

Eindproduct of resultaat evalueren. 
 

 

11  Het eigen maakproces kunnen evalueren en voorstellen kunnen 
doen voor verbetering. 

OD 13 
LER 13 

B 
  

 Procesevaluatie. 
Optimalisatie. 

Zelfevaluatie door leerlingen kan zowel schriftelijk als mondeling. 
Peer-evaluatie; leerlingen beoordelen elkaar. 

 
TA.BE 

12  Problemen kunnen oplossen bij het in dienst stellen en 
onderhouden van een technisch systeem. 

OD 15 
LER 10 
LER13 

B 
  

 De gevonden oplossingsweg toepassen en op correctheid inschatten. 
 
De eigen werkwijze vergelijken met die van anderen, aangeven waarom iet 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. 

Eindproduct of resultaat evalueren. 
 
Zelfevaluatie door leerlingen kan zowel schriftelijk als mondeling. 
 
Peer-evaluatie: leerlingen beoordelen elkaar. 

 
 

TA.BE 

13  Technische systemen zorgzaam, doelgericht, veilig en 
ergonomisch kunnen gebruiken. 

OD 16 B 
  

   LGV 
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6.3 Informatie- en communicatietechniek  

14  Voorbeelden kunnen geven van behoeften en maatschappelijke 
keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ontwikkeling 
van nieuwe informatie- en communicatiesystemen, nu en in het 
verleden. 

OD 19 
OD 21 
OD 22 
LER 3 

B 

  

 Behoeften. 
Maatschappelijke keuzen. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 
 
Techniek begrijpen en duiden. 

Voorbeelden opzoeken op internet. 
Bv.: van rooksignalen over telegraaf en telefoon tot gsm. 
Bv.: het ontstaan van het internet, gps, personal computer.  Aandacht voor de risico’s 
in verband met privacy. 
 
De begrippen met betrekking tot communicatie zoals boodschapper, ontvanger 
worden in de lessen Nederlands/PAV behandeld.  Afspraken met deze vakleerkracht 
zijn wenselijk. 

ICT 6 
 
 
 
 
 

NED 
PAV 

15  Verschillende onderdelen in een eenvoudig informatie- en 
communicatiesysteem onderzoeken en de functies en relaties 
ertussen toelichten. 

OD 1 B 

  

 Onderzoeken. Bv.: computer, gsm, gps, printer, mp3-speler, … 
Bv.: digitaal leerinstrument in verband met gsm en gps http://stimulus.vub.ac.be 

 
ICT 6 

16  De leerlingen kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf 
gebruikt informatie- en communicatiesysteem niet of slecht 
functioneert. 

OD 2 
LER 13 

B 

  

 Zelfredzaamheid. Bv.: eenvoudige computerproblemen, gsm, mp3-speler.  

17  Voor enkele zelf gebruikte informatie- en communicatiesystemen 
kunnen illustreren hoe deze in de loop van de tijd 
geoptimaliseerd zijn. 

OD 3  

  

 Optimalisatie. Bv. cComputer, gsm, gps, printer, mp3-speler. 
bv. Projecten RVO-society : Bloggen, IR 13, Eindwerk : een brug te ver, Eindwerk : 
Transportmiddel 

 

http://stimulus.vub.ac.be/
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18  De leerlingen kunnen een computer gebruiker bij het leren. EDV B   

 Computer correct kunnen aan- en uitzetten. 
Opstarten en afsluiten van een programma. 
Bestanden opslaan, openen, kopiëren, verwijderen, afdrukken. 
Mappen selecteren, aanmaken. 

 ICT 1 
ICT 3 

19  De leerlingen kennen de betekenis van de basisbegrippen en 
symbolen. 

OD 6 
LER 3 

B 
  

 Elementaire benamingen eigen aan een computer. 
Hardware: scherm, toetsenbord, muis, usb-stick, cd-rom, dvd, … 
Software: programma’s, bestanden, mappen, … 
Symbolen: cursor, minimaliseren, maximaliseren, sluiten, knoppenbalk, menubalk,… 

 TA.BE 
ICT 3 

20  De leerlingen kunnen een tekstverwerker gebruiken. EDV B   

 Korte teksten intikken, verbeteren, bewaren en openen. 
Eenvoudige opmaak toepassen. 
Spellingscontrole herkennen. 

Bv.: titelblad cursus.  

21  De leerlingen kunnen een presentatieprogramma gebruiken. EDV B   

 Korte teksten intikken, verbeteren, bewaren en openen. 
Eenvoudige opmaak toepassen. 
Spellingscontrole herkennen. 
Objecten invoegen. 

Eenvoudige presentatie maken: wie ben ik?  Presentaties maken in functie van 
opdrachten die gekoppeld worden aan de verschillende verkenningsgebieden, … 
 
Invoegen van foto’s, afbeeldingen, … 

ICT 7 

22  De leerlingen kunnen een rekenblad gebruiken. EDV U   

 Cellen, rijen en kolommen invullen, verbeteren, bewaren en openen. 
Eenvoudige opmaak toepassen. 
Automatische som. 

Eenvoudige tabellen aanmaken. ICT 3 
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23  De leerlingen kunnen digitale informatie opzoeken, verwerken en 
bewaren. 

EDV 
LER 7 

B 
  

 Gebruik van oefenprogramma’s, educatieve dvd’s, internet. 
Eenvoudige zoekopdracht in een webbrowser. 
Informatie opslaan in een tekstdocument. 

Bv.: Wikipedia. 
Zie lijst webadressen in bijlage. 

ICT 3 
ICT 6 

24  De leerlingen kunnen een eenvoudig e-mailbericht verzenden. EDV B   

 Opstellen van een bericht. 
Verzenden van een bericht. 

  

25  De leerlingen kunnen een ICT-opdracht begeleid zelfstandig 
uitwerken. 

EDV B 
  

 Keuze van het aangepast programma. 
Voorbereiden van de uitvoering. 
Eigen ideeën vorm geven, controleren en evalueren. 
Eindresultaat voorstellen aan anderen. 

Eenvoudige verkenningsgebied of vakgebiedoverschrijdende projecten. ICT 3 
ICT 4 
ICT 5 
ICT 9 

ICT 10 

26  De leerlingen kennen het belang van een ergonomische houding. OD 16 B   

 Ergonomische houding aan de computer. 
Correcte opstelling van bureau, stoel, klavier en scherm. 

 ICT 2 
LGV 

27  De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, 
verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.  

OD 16 B 
  

 Email, sms, chatten, internetfora, blogs, … 
Netetiquette. 
Bewust zijn van het risico op virussen, spyware, hacking. 
Zorg dragen voor apparatuur en software. 
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28  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD* 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

 
Laten kennismaken met verschillende beroepen uit deze sector (roldoorbreking in 
acht nemen): 
- data-input; 
- pc-hersteller; 
-- programmeur; 
- … 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij kunnen 
vormen. 

ICT 6 

http://vdab.be/cobra/


Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG   26 
TV Techniek - eerste graad B-stroom   Verzorging 

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

6.4 Verzorging  

29  Voorbeelden kunnen geven van behoeften en maatschappelijke 
keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ontwikkeling 
van nieuwe technische systemen in verband met verzorging, nu 
en in het verleden. 

OD 21 
OD 22 
LER 3 

B 

  

 Behoeften. 
Maatschappelijke keuzen. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 
 
Techniek begrijpen en duiden. 

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

ICT 6 

30  Verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem 
in verband met verzorging onderzoeken en de functies en 
relaties ertussen toelichten. 

OD 1 B 

  

 Onderzoeken. Bv.: thermometer, weegschaal, bril, hoorapparaat, fitnesstoestel, beenprothese, …  

31  De leerlingen kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf 
gebruikt technisch systeem in verband met verzorging niet of 
slecht functioneert. 

OD 2 
LER 13 

B 

  

  Bv.: thermometer, weegschaal, …  

32  Voor enkele zelf gebruikte technische systemen in verband met 
verzorging kunnen illustreren hoe deze in de loop van de tijd 
geoptimaliseerd zijn. 

OD 3 B 

  

 Optimalisatie. Bv.: thermometer, weegschaal, bril, hoorapparaat, fitnesstoestel, …  
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33  Het belang van persoonlijke hygiëne inzien. EDV B   

 Zorg voor persoon. 
 
Lichaamsverzorging: 
- belang; 
- doel; 
- producten. 

In functie van de opleiding aandacht besteden aan specifieke hygiënische problemen 
zoals: 
- haarverzorging (vet haar, roos, luizen, shampoos, …); 
- hand- en voetverzorging, nagelverzorging, speciale zepen, …; 
- tandverzorging (poetsen, controle, …). 
Bij de keuze van de producten aandacht schenken aan etiketten op het product. 
 
Belang aantonen van lichaamshygiëne voor zichzelf en voor de omgeving. 
Op een verdraagzame manier omgaan met verschillen in sekse, huidskleur en 
etniciteit. 
Zich als persoon present opstellen: uitkomen voor de eigen mening en respect 
opeisen voor de eigen seksuele ontwikkeling. 

LGV 

34  Volgens veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen 
kunnen handelen. 

OD 16 B 
  

  Bereid zijn ordelijk, systematisch en regelmatig te werken. 
Voorbeelden van lucht- of waterverontreiniging in de eigen leefomgeving aanwijzen. 
Voorstellen formuleren om in de eigen leefomgeving de kwaliteit van lucht of water te 
behouden of te verbeteren. 
Zorgzaam omgaan met lucht en water in de eigen leefomgeving. 

 
LER 11 
ODO 

 
 

LGV 

35  In concrete ervaringen uit de verzorging kunnen aantonen wat 
het nut is van de gebruikte hulpmiddelen. 

OD 5 B 
  

  Bv. huisapotheek en verbandkist; 
 

Erop wijzen dat het gebruik en misbruik van genots- en geneesmiddelen gevolgen 
heeft voor zichzelf en anderen. 
Geneesmiddelen op de juiste wijze gebruiken en zich hoeden voor zelfmedicatie. 
Aantonen dat gevoelens in bepaalde omstandigheden aanleiding kunnen geven tot 
het gebruiken van genots- en/of geneesmiddelen. 

LGV 
 
 

SOC 
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36  Noodzaak inzien van eerste hulp bij ongevallen (EHBO). EDV B   

 Voorkomen van ongevallen: bv. vergiftiging, verstikking. Vakgericht 
Voorbeelden uit het dagelijkse leven aanhalen. 
 
Vakoverschrijdend 
Zich dienstvaardig tegenover anderen opstellen. 
Om hulp vragen en dankbaarheid tonen in probleemsituaties. 

 

37  De ernst van een wonde kunnen inschatten. EDV B   

 EHBO. 
Wonden herkennen. 

Vakgericht 
Herkennen van onder andere kneuzing (inwendige bloeding), schaafwonden, 
snijwonden, brandwonden. 

 

38  Eenvoudige verzorgingstechnieken herkennen en kunnen 
toepassen. 

OD 6 
OD 17 
OD 18 
LER 3 

B 

  

 Verzorgingstechnieken. 
Gelijkenissen en verschillen met de professionele werkwijzen. 

Vakgericht 

Wenken bij het verzorgen van wonden: orde, reinheid, spoed, zachtheid. 
Bv.: Reinigen, ontsmetten, verband aanbrengen, verband afnemen. 

 
LGV 
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39  Gepast kunnen reageren en rekening houden met veiligheids-, 
hygiëne- en milieunormen. 

EDV B 
  

 Doeltreffend optreden. Bv. hulp van volwassenen inroepen, juiste situering van de plaats, … 
Praktische voorbeelden van noodsituatie voorstellen en wijze van optreden 
bespreken. 
Wijzen op het bestaan van algemene en specifieke hulpdiensten. 
Laten onderzoeken van nuttige telefoonnummers. 
Evalueren. 
 
Hulp vragen en dankbaarheid tonen in probleemsituaties. 
Op een efficiënte manier hulp inroepen in een noodsituatie en zelf eerste hulp bieden 
bij kleine wonden. 
Zich dienstvaardig tegenover anderen opstellen: het bijstaan van medeleerlingen bij 
schooltaken en schoolactiviteiten. 
 
Om hulp vragen en dankbaarheid tonen in probleemsituaties. 

 
SOC 

40  De eenvoudige tekeningen in verband met het aanbrengen van 
verbanden kunnen lezen. 

OD 9 B 
  

    

41  Een verband kunnen voorbereiden. EDV U   

  Bv. draagdoek, pleister, driehoeksverbanden, rolverbanden, kruisverbanden 
toepassen. 
 
Bereid zijn zelf naar oplossingen te zoeken. 
Bereid zijn ordelijk, systematisch en regelmatig te werken. 

 
 
 

LER 10 
LER 1 

42  Een verband kunnen aanbrengen en afnemen. EDV U   
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43  De werkvolgorde kunnen toelichten. EDV U   

    

44  Vervaldata kunnen interpreteren. EDV B   

  Geneesmiddelen op de juiste wijze gebruiken en zich hoeden voor zelfmedicatie.  

45  Gebruikssymbolen en bijsluiters kunnen lezen. OD 9 
LER 8 

B 
  

  Goed gestructureerde, samenhangende informatie inhoudelijk begrijpen en 
analyseren. 

 

46  Hulpmiddelen herkennen en op een gepaste wijze kunnen 
gebruiken. 

OD 5 
OD 6 

OD 16 

B 

  

 Nut. 
Zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch gebruik. 

Bv. : gebruikmaken van handleidingen, lezen van veiligheidsinstructies van toestellen 
en apparaten. 

 

47  Onder begeleiding een opdracht kunnen realiseren. OD 18 B   

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzes. Praktische oefeningen worden occasioneel ingelast: bv. vaat doen, gereedschappen 
reinigen, werkplaats schoonmaken, ontvlekken, strijken, opbergen, … 
Steeds wijzen op de noodzaak van orde en hygiëne. 
 
Zorgzaam omgaan met lucht en water in de eigen leefomgeving. 
Respectvol en zorgzaam omgaan met planten en dieren. 

LGV 
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48  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD* 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

 
Leerlingen laten kennismaken met vertegenwoordigers van beroepen uit de 
verzorgende sector (aandacht voor roldoorbreking): 
bv.: 
- verpleegster; 
- (land-)arts; 
- kapper; 
- schoonmaker(maakster). 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Zich een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij vormen. 

 

http://vdab.be/cobra/
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6.5 Voeding  

49  Voorbeelden kunnen geven van behoeften en maatschappelijke 
keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ontwikkeling 
van nieuwe, technische systemen in verband met voeding, nu en 
in het verleden. 

OD 21 
OD 22 
LER 3 

B 

  

 Behoeften. 
Maatschappelijke keuzen. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 
Techniek begrijpen en duiden. 

Bv.: van ambachtelijke landbouwgereedschappen naar industriële 
landbouwmachines, van houtvuur naar microgolfoven. 
Stimuleer de creativiteit en het out of the box denken van de leerlingen door ze te 
laten brainstormen over mogelijke uitvindingen. 
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, …) 
Verwijzen naar de actualiteit: sites, krantenartikels, gebruik van internet,… 

SES 
 
 
 
 
 

LGV 
 
 
 
 
 

ICT 6 

50  Verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem 
in verband met voeding kunnen onderzoeken, de functies ervan 
en de relaties ertussen kunnen toelichten. 

OD 1 B 

  

  Bv.: waterkoker, koffiezet, weegschaal, microgolfoven, snelkookpan, gasvuur.  

51  Kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt 
technisch systeem niet of slecht functioneert. 

OD 2 
LER 13 

B 
  

  Bv.: waterkoker, koffiezet, weegschaal, snijmachine, oven , gasvuur.  

52  Voor enkele zelf gebruikte technische systemen in verband met 
voeding kunnen illustreren hoe deze in de loop van de tijd 
geoptimaliseerd zijn. 

OD 3 B 

  

 Optimalisatie. Bv.: waterkoker, koffiezet, weegschaal, oven, kookpan, gasvuur.  
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53  Elementaire begrippen kennen. EDV B   

 Inleidende begrippen. 
Elementaire begrippen van voedingsmiddelen en voedingsstoffen: 
- bouwstoffen: water, eiwitten en minerale zouten; 
- beschermende stoffen: vitaminen; 
- brandstoffen: sachariden (koolhydraten) en vetten; 
- additieven. 

Beknopt houden (geen voedingsleer). 
 
Zich in goed gestructureerde samenhangende informatie oriënteren door het 
aanwenden van vormkenmerken: titels, subtitels, afbeeldingen en tekstmarkeringen. 

 
 

LER 4 

54  Het begrip ‘gezonde voeding’ kunnen verwoorden en het belang 
ervan inzien. 

OD 20 B 
  

 Gezonde voeding: 
- de voedingsdriehoek. 
 
Positieve en negatieve gevolgen van voeding voor de mens. 

Bij voorkeur plantaardige vetten bespreken. 
 
 
Overleg met leerkracht natuurwetenschappen of PAV 
Verschillende gezinsvormen en gezinsculturen beschrijven en er begrip voor 
opbrengen. 
Solidariteits- en andere acties in de klas of op school opvolgen. 
Aan de hand van een voedingsdriehoek een evenwichtige maaltijd samenstellen. 

LGV 
 
 
 

NAT 
PAV 

55  Volgens veiligheids-, hygiëne en milieunormen kunnen werken. OD 16 B   

   ODO 

56  De belangrijkste en meest voorkomende voedingsmiddelen 
kunnen herkennen en benoemen. 

OD 6 
LER 3 

B 
  

    

57  Een evenwichtige voeding kunnen samenstellen met behulp van 
de voedingsdriehoek. 

EDV B 
  

    
LGV 
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58  Basismaterialen kunnen kiezen en gebruiken. OD 5 
OD 10 

B 
  

 Nut. 
Realisatie. 
Materialenkennis en keukenuitrusting. 

  

59  Basisgereedschappen kennen, kunnen kiezen en gebruiken. EDV B   

 Gereedschappen.   

60  Eenvoudige technieken kunnen toepassen op een verantwoorde 
manier. 

OD 5 
OD 17 

B 
  

 Basistechnieken. 
Gelijkenissen en verschillen met de professionele werkwijzen. 

Kloppen, mengen, roeren, snijden, koken, bakken, … onderscheiden. 
 
Keukenweegschaal, maatbeker, … gebruiken. 

 

61  Recepten kunnen lezen. OD 9 
LER 8 

B 
  

 Algemeen werkschema: 
- de bereiding ontleden. 

Aandacht hebben voor: 
- benodigdheden; 
- hoeveelheid per persoon; 
- voedende waarde; 
- verteerbaarheid. 

 

62  Verantwoorde hoeveelheden kunnen bepalen. EDV B   

    

63  Verantwoorde aankopen kunnen plannen. EDV U   

  Het voedingsgedrag wordt beïnvloed door reclame en sociale omgeving.  



Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG   35 
TV Techniek - eerste graad B-stroom   Voeding 

 

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

64  Milieubewust kunnen kiezen. OD 20 B   

 Wegwerpartikelen versus herbruikbare artikelen. Uitleggen op welke manier het afval in de eigen gemeente wordt verwerkt. 
Voorbeelden geven van de manier waarop de eigen leefomgeving door voorkomen 
van afval en door hergebruik kan bijdragen tot beperking van de afvalproductie. 

 
ODO 

65  In bereidingen de verschillende stappen van het technisch 
proces kunnen aanduiden. 

OD 4 
LER 10 

B 
  

    

66  Bereidingen kunnen realiseren met de nodige zin voor hygiëne 
en veiligheid. 

OD 18 B 
  

 Bereidingstechnieken. 
Technisch proces, hulpmiddelen, keuzes. 
Aandacht voor hygiëne en veiligheid. 

De gepaste handelingen, werkvolgorde, hygiëne, werkorganisatie benadrukken. 
Aandacht voor tijd, gewicht, inhoud. 
Volgens geschreven instructie, mondelinge instructie, na demonstratie. 
 
Het belang aantonen van lichaamshygiëne voor zichzelf en voor de omgeving. 
Het gedrag heeft invloed op de eigen veiligheid en die van anderen. 
Werktijden plannen, materiaal en gereedschappen selecteren en ordenen. 
Op een efficiënte manier hulp inroepen in een noodsituatie en zelf eerste hulp bieden 
bij kleine wonden.  
Een goede werkhouding aannemen. 
Voorbeelden geven van mogelijke klachten die optreden bij verkeerde houdingen en 
bewegingen. 
bv. Projecten RVO-society : Apendessert, Vlaamse boterham, Vruchtensla, 
Wentelteefjes 

LGV 

67  De bereiding kunnen presenteren. EDV B   

 De bereiding presenteren. Aandacht hebben voor algemene omgangsvormen. 
 
Ordelijk, systematisch en regelmatig werken. 

 
 

LER 1 
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68  Tafels kunnen dekken met inachtneming van elementaire 
basisregels. 

EDV B 
  

 Tafels dekken. Aandacht schenken aan tafeldekken, op- en afdienen en tafelmanieren.  

69  De maaltijd wellevend kunnen gebruiken. EDV B   

 Maaltijd gebruiken.   

70  De keuken en de gereedschappen kunnen onderhouden. OD 12 B   

 Opruimen en onderhoud. Iedere oefening geeft aanleiding tot onderhoud: bv. vaat doen, schoonmaken, 
opruimen. 
Occasioneel kan men een prijsberekening maken en vergelijken met commerciële 
producten. 
Opletten voor snijwonden bij de vaat. Schoonmaken op een ergonomische wijze en 
wijzen op het belang van een goede houding. 

 
 
 
 
 

LGV 

71  Het resultaat kunnen beoordelen en eventuele tekortkomingen 
kunnen aanduiden. 

OD 12 
LER 13 

B 
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72  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD* 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

 
Laten kennismaken met verschillende beroepen uit deze sector (roldoorbreking in 
acht nemen): kok, slager, bakker, ober, … 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij kunnen 
vormen. 

 

http://vdab.be/cobra/
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6.6 Bouw  

73  Voorbeelden kunnen geven van behoeften en maatschappelijke 
keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ontwikkeling 
van nieuwe technische systemen in de bouw, nu en in het 
verleden. 

OD 19 
OD 21 
OD 22 
LER 3 

B 

  

 Behoeften. 
Maatschappelijke keuzen. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Techniek begrijpen en duiden. 

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.. 

SES 
 
 
 
 

ICT 6 

74  Verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem 
in de bouw onderzoeken en de functies en relaties ertussen 
toelichten. 

OD 1 B 

  

 Onderzoeken. Bv.: vouwmeter, schietlood, betonmolen, stelling, hijskraan, …  

75  Kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt 
technisch systeem niet of slecht functioneert. 

OD 2 
LER 13 

B 
  

  Bv.: vouwmeter, schietlood, betonmolen, stelling, hijskraan, …  

76  Voor enkele zelf gebruikte technische systemen in verband met 
bouw kunnen illustreren hoe deze in de loop van de tijd 
geoptimaliseerd zijn. 

OD 3 B 

  

 Optimalisatie. Bv.: vouwmeter, schietlood, betonmolen, stelling, hijskraan, …  

77  In een bouwproject de verschillende stappen van het technisch 
proces kunnen aanduiden. 

OD 4 B 
  

  Bv.: bezoek van een woning in aanbouw in de buurt van de school.  
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78  Materialen en hun toepassingsgebied kennen. OD 5 
OD 6 

B 
  

 Nut. 
Materialen. 

Bv.:  
-steen, bouwelement, prefab; 
-verschil: cement, plaaster, kleefstoffen, mortel, beton; 
-hele steen, halve steen, klezoor; 
-binnensteen, buitensteen behandelen. 
 
De sector bouw is zeer polyvalent. 
Toch zal de nadruk liggen op het zogenaamde ‘metselwerk’. 

 

79  Gereedschappen kennen en weten hoe ze te hanteren. OD 5 
OD 6 

B 
  

 Gereedschappen. Bv.: truweel, waterpas, schietlood, rij, mortelbak, hamer, spankoord, flesjeswaterpas, 
vouwmeter, rolmeter, winkelhaak bespreken. 
 
Het kennen van het principe van de communicerende vaten is hier belangrijk. 

 

80  De begrippen ‘horizontaliteit’ en ‘verticaliteit’ en hun symbolen 
kennen. 

EDV B 
  

 Horizontaliteit en verticaliteit. Het bevattingsvermogen voor deze begrippen wordt vaak overschat.  Ze kunnen best 
grondig besproken worden.  Dit geldt ook voor eenvoudige meetkundige figuren bv. 
vierkant, rechthoek., … 

 

81  Metselverbanden kennen en kunnen toepassen. OD 6 
OD 17 

B 
  

 Bouwtechnieken. 
Gelijkenissen en verschillen met de professionele werkwijzen. 
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82  Symbolen kennen. OD 6 
LER 3 

B 
  

 Bouwplan. Het belang van schatoefeningen aantonen. 
Aandacht besteden voor 3-aanzichten. 

 

83  Een eenvoudig bouwplan kunnen lezen en schetsen. OD 9 B   

    

84  Zin voor doeltreffendheid, ergonomie, veiligheid en hygiëne 
verwerven. 

OD 16 B 
  

  O.a. heffen en tillen, houding, collectieve en  persoonlijke beschermingsmiddelen 
(voorbeeld kniebescherming bij het vloeren, afbakenen van putten), …………. 

LGV 

85  Een werkpost kunnen inrichten. OD 18 
LER 11 

B 
  

 Voorbereiding. Werktijd plannen en het nodige materiaal selecteren en ordenen.  

86  Een eenvoudig probleem in verband met horizontaliteit of 
verticaliteit kunnen oplossen. 

OD 14 B 
  

 Horizontaliteit. 
Verticaliteit. 

Bv.: het horizontaal plaatsen van een reeks vloertegels. 
Gebruik maken van oefenraam. 
Bv.: het verticaal stellen van profielen bespreken. 

 

87  Een rechte op een terrein met behulp van bakens, touwen en 
metalen lintmeter kunnen uitzetten. 

EDV B 
  

 Uitlijning. Zie ‘kennismaking met de bouw’ (Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid en 
diareeks of film). 
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88  Eenvoudige opdrachten kunnen realiseren. OD 18 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzen. Opdrachten, die de leerlingen mee naar huis kunnen nemen, verdienen de voorkeur. 
Bv.:  
- werken met mozaïektegeltjes; 
- bouwen met miniatuursteentjes; 
- beelden maken uit cellenbeton; 
- stapelen en/of metselen van echte stenen. 
Indien mogelijk de leerlingen echt metselwerk laten uitvoeren. 
 
Bij het oplossen van een probleem, onder begeleiding: 
- het probleem herformuleren; 
- een oplossingsweg bedenken en verwoorden; 
- de gevonden oplossingsweg toepassen en op correctheid inschatten. 
 
Zelf naar oplossingen zoeken.  Problemen signaleren en uitleg of hulp vragen. 
Ordelijk, systematisch en regelmatig te werken. 

 

89  Fouten of gebreken herkennen, opzoeken en zo mogelijk 
herstellen. 

OD 2 
OD 15 
LER 13 

B 

  

    

90  Zorgzaam en doelgericht volgens veiligheids-, hygiënische en 
milieubewuste normen kunnen handelen. 

OD 12 B 
  

  Het gedrag heeft invloed op de eigen veiligheid en die van anderen. 
Enkele veilige en onveilige situaties in de eigen leefomgeving aanhalen en 
voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 
Op een efficiënte manier hulp inroepen in een  noodsituatie en zelf eerst hulp bieden 
bij kleine verwondingen. 
Een goede sta-, zit-, en tilhouding aannemen. 
Enkele voorbeelden geven van mogelijke klachten die optreden bij verkeerde 
houdingen en bewegingen. 

ODO 
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91  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD* 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

Laten kennismaken met verschillende beroepen uit deze sector (roldoorbreking in 
acht nemen. 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij kunnen 
vormen. 

 

http://vdab.be/cobra/
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6.7 Elektriciteit  

92  Voorbeelden kunnen geven van behoeften en maatschappelijke 
keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ontwikkeling 
van nieuwe elektrische systemen, nu en in het verleden. 

OD 21 
OD 22 
LER 3 

B 

  

 Behoeften. 
Maatschappelijke keuzen. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Techniek begrijpen en duiden. 

Bv. evolutie van de straatverlichting, alarminstallaties, opkomst van groene stroom.  

93  Verschillende onderdelen in een eenvoudig elektrisch systeem 
onderzoeken en de functies en relaties ertussen toelichten. 

OD 1 B 
  

 Onderzoeken. Bv. elektrische huishoudapparaten.  

94  Kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt 
technisch systeem niet of slecht functioneert. 

OD 2 
LER 13 

B 
  

  Bv. elektrische huishoudapparaten.  

95  Voor enkele zelf gebruikte elektrische systemen kunnen 
illustreren hoe deze in de loop van de tijd geoptimaliseerd zijn. 

OD 3 B 
  

 Optimalisatie. Bv. elektrische huishoudapparaten.  

96  Toepassingen van elektriciteit kunnen herkennen. OD 6 
LER 3 

B 
  

 Inleidende begrippen. 
 

Deze begrippen mogen niet te technisch benaderd worden, maar zijn eerder op de 
praktijk gericht. 
Bv. herkenbare toepassingen; eenheden: volt, ampère, watt, ohm; opwekken van 
elektrische energie. 
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97  Hulpmiddelen kunnen herkennen. OD 5 
OD 6 

B 
  

 Nut. 
Symbolen. 
Materialen en gereedschappen. 

Bv.: verschillen soorten tangen, schroevendraaiers, montagemes, rolmeter, meetlat 
tonen. 
Onderscheid maken tussen geleidend en isolerend materiaal. 
Bv.: batterij, draden, snoeren, lampje, schakelaar, aardingsdraad. 

 

98  Vormen van elektriciteitopwekking kennen. EDV B   

  Zowel statische (batterij) als bewegende (fietsdynamo, centrale) energiebronnen 
toelichten. 

 

99  De delen van een kringloop kunnen herkennen. OD 5 B   

 Delen van de kringloop. De spanningsbron, verbruiker, geleider tonen in werkelijkheid en op een schema. 
De kringloop bedienen door middel van een schakelaar (openen en sluiten van een 
kringloop). 

 

100  Een kringloop symbolisch kunnen voorstellen. OD 9 B   

 Symbolen en elementen.   

101  Het essentieel verschil tussen serie- en parallelschakeling 
kennen. 

EDV B 
  

 Serieschakeling/parallelschakeling. Schakeling met 1 lamp, met 2 lampen (serie en parallel) 
Bv. kerstverlichting. 

 

102  Het ‘gevaar’ van elektriciteit inzien. OD 16 B   

 Veiligheidsnormen. Het begrip ‘aarding’, ‘smeltveiligheid’ aanbrengen. 
Gevaar voor en de gevolgen van elektrocutie. 
 
Enkele veilige en onveilige situaties in de eigen leefomgeving aanhalen en 
voorbeelden van preventieve maatregelen. 
 
Voorlichtingsbrochure, affiches, … 
Verwijzen naar AREI als informatiebron. 

LGV 
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103  Een werkpost kunnen inrichten. OD 18 
LER 11 

B 
  

 Realisatie. 
Voorbereiding: 
- inrichten van de werkpost. 

Werktijd plannen en het nodige materiaal selecteren en ordenen.  

104  Met enkele montagevoorschriften kennismaken. OD 10 B   

 Montagevoorschriften. Verwijzen naar AREI als informatiebron.  

105  Eenvoudige elektrische systemen kunnen realiseren. OD 18 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzes. 
 

Bv. Projecten RVO-society : Chinese puzzel, Wenskaart. 
Een schema voor serie- en parallelschakeling tekenen met inbegrip van de juiste 
symbolen en afmetingen. 
Deze schakeling op een montagebord kunnen realiseren. 
Een verlengsnoer monteren. 
Een lijstje met materiaal helpt de leerlingen methodologisch te werken. 
Bij de schakelingen kan men de lamp vervangen door een bel/zoemer. 
 
Bij het oplossen van een probleem, onder begeleiding: 
- het probleem herformuleren; 
- een oplossingsweg bedenken en verwoorden; 
- de gevonden oplossingsweg toepassen en op correctheid inschatten. 
 
Zelf naar oplossingen zoeken.  Problemen signaleren en uitleg of hulp vragen. 
 
Ordelijk, systematisch en regelmatig werken. 
 
Hun gedrag heeft invloed op de eigen veiligheid en die van anderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LER 1 
 

LGV 
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106  Fouten en gebreken herkennen, opzoeken en zo mogelijk 
kunnen herstellen. 

OD 12 
OD 13 
LER 13 

B 

  

 Productevaluatie; 
Procesevaluatie. 

Eenvoudige opdrachten. 
Bv. verlengsnoer hersteller, stekker nakijken, … 

 

107  Zorgzaam en doelgericht volgens veiligheids-, hygiënische en 
milieubewuste normen kunnen handelen. 

OD 16 B 
  

  Veilige en onveilige situaties in hun eigen leefomgeving identificeren. 
 
Voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 
Op een efficiënte manier hulp inroepen in een noodsituatie en zelf eerste hulp bieden 
bij kleine wonden. 
 
Een goede werkhouding aannemen. 
Enkele voorbeelden geven van mogelijke klachten die optreden bij verkeerde 
houdingen en bewegingen. 

 
LGV 
ODO 

108  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

 
Laten kennismaken met verschillende beroepen uit deze sector. 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij kunnen 
vormen. 

 

http://vdab.be/cobra/
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6.8 Hout  

109  Voorbeelden kunnen geven van behoeften en maatschappelijke 
keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ontwikkeling 
van nieuwe technische systemen i.v.m. hout, nu en in het 
verleden. 

OD 21 
OD 22 

B 

  

 Behoeften. 
Maatschappelijke keuzen. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Techniek begrijpen en duiden. 

Bv.: evolutie van het gebruik van hout in de woningbouw, meubelindustrie, de 
populariteit van bepaalde houtsoorten voor het vervaardigen van meubels 

 

110  Verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem 
ivm hout onderzoeken en de functies en relaties ertussen 
toelichten. 

OD 1 B 

  

 Onderzoeken. Bv.: onderdelen van een kast, tafel, stoel, werkbank.  

111  Kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt 
technisch systeem niet of slecht functioneert. 

OD 2 
LER 13 

B 
  

  Bv.: kast, tafel, stoel, werkbank, gereedschappen, …  

112  Voor enkele zelf gebruikte technische systemen kunnen 
illustreren hoe deze in de loop van de tijd geoptimaliseerd zijn. 

OD 3 B 
  

 Optimalisatie. Bv.: kast, tafel, stoel, werkbank, gereedschappen, …  

113  Voor een houten constructie de verschillende stappen van het 
technisch proces kunnen aanduiden. 

OD 4 B 
  

  Bv.: kast, tafel, bezoek van een woning in aanbouw in de buurt van de school, 
dakconstructie. 
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114  Het begrip ‘hout’ als natuurproduct kunnen omschrijven. EDV B   

 Inleidende begrippen. 
Hout: 
- naaldhout; 
- enkele courante inlandse soorten. 

Er wordt gestreefd naar een praktisch gerichte kennis.  

115  Courante handelsvormen kennen. EDV B   

 Courante handelsvormen. Vergelijking prijs/kwaliteit-verhouding: 
- balken/planken/latten; 
- massief/triplex/multiplex/meubel- en spaanderplaat/hardboard. 

 

116  Hulpmiddelen kunnen herkennen en gebruiken. OD 5 
OD 6 
LER 3 

B 

  

 Nut. 
Symbolen. 
Materialen en gereedschappen. 

Bevestigingsmiddelen : lijm, schroeven, nagels, … 
Symbolen : paringstekens. 
Bij lijmen wijzen op de etikettering. 

 

117  Een eenvoudige werktekening kunnen lezen. OD 9 B   

 Symbolen. Belang van het schatten bij schetsen behandelen (verhoudingen). 
Bv. werktekening bouwpakket. 

 

118  Een eenvoudig ontwerp kunnen aanvullen uitgaande van de 
vooropgestelde eisen. 

OD 8 B 
  

 Ontwerpen.   

119  Een werkpost kunnen inrichten. OD 18 
LER 11 

B 
  

 Realisatie. 
Voorbereiding: 
- inrichten van de werkpost. 

Werktijd plannen en het nodige materiaal selecteren en ordenen.  
LER 8 
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120  Een eenvoudige opdracht kunnen realiseren. OD 18 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzen. bv. Projecten RVO-society : Cactusrekje, CD-rekje, Kaarshouder 
Aandacht besteden aan vaardigheden, technieken, werkvolgorde. 
Het werken met de figuurzaag is een goede waardemeter voor het arbeidstempo, 
druk op het gereedschap en het nauwkeurigheidsgevoel. 
Gevaren van een figuurzaag duiden en preventiemaatregelen bespreken. 
Nooit alle aan te leren vaardigheden ineens uitleggen, maar stapsgewijs te werk 
gaan. 
Alle tussenbewerkingen controleren op werkmethode, afmeting en afwerking. 
Wijzen op het belang van de materiaalkeuze bv. beuk voor een broodplankje, want 
dit hout is smaak- en reukloos, hard en licht van kleur. 
Het is nodig de leerlingen duidelijk te maken waarom en waartegen hout dient 
beschermd te worden. 
 
Zelf naar oplossingen zoeken. 
Ordelijk, systematisch en regelmatig te werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LER 11 
 

LER 12 

121  Zorgzaam en doelmatig volgens veiligheids-, hygiënische en 
milieubewuste normen kunnen handelen. 

OD 16 B 
  

  Wijzen op het feit dat het gedrag invloed heeft op de eigen veiligheid en die van 
anderen. 
Veilige en onveilige situaties in de eigen leefomgeving identificeren. 
Voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 
Op een efficiënte manier hulp inroepen in een noodsituatie en zelf eerste hulp bieden 
bij kleine verwondingen. 
Een goede werkhouding aannemen. 
Voorbeelden van mogelijke klachten die optreden bij verkeerde houdingen en 
bewegingen. 

LGV 
ODO 

122  Fouten of gebreken herkennen, kunnen opzoeken en zo mogelijk 
herstellen. 

OD 12 
OD 13 
LER 13 

B 

  

 Productevaluatie. 
Procesevaluatie. 

  



Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG   50 
TV Techniek - eerste graad B-stroom   Hout 

 

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

123  Bij opdrachten nauwkeurig kunnen meten binnen de toegelaten 
tolerantie. 

EDV B 
  

  Bv.: Meetlat, technische meetinstrumenten  

124  Bij opdrachten de verschillende componenten kunnen 
samenbrengen tot een afgewerkt geheel. 

OD 11 B 
  

 Monteren (demonteren) - construeren. Bv.: Bout-moerverbinding, …  

125  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving,en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD* 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

Vakgericht 

Laten kennismaken met verschillende beroepen uit deze sector (wijzen op 
roldoorbreking). 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Vakoverschrijdend 
Een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij kunnen 
vormen. 

 

http://vdab.be/cobra/
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6.9 Metaal  

126  Voorbeelden kunnen geven van behoeften en maatschappelijke 
keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ontwikkeling 
van nieuwe technische systemen i.v.m. metaal, nu en in het 
verleden. 

OD 21 
OD 22 
LER 3 

B 

  

 Behoeften. 
Maatschappelijke keuzen. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Techniek begrijpen en duiden. 

Bv. evolutie van het gebruik van metaal en kunststoffen in de autobouw, 
toepassingen van aluminium. 

SES 

127  Verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem 
metaal onderzoeken en de functies en relaties ertussen 
toelichten. 

OD 1 B 

  

 Onderzoeken.   

128  Kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt 
technisch systeem niet of slecht functioneert. 

OD 2 
LER 13 

B 
  

    

129  Voor enkele zelf gebruikte technische systemen kunnen 
illustreren hoe deze in de loop van de tijd geoptimaliseerd zijn. 

OD 3 B 
  

 Optimalisatie.   

130  Voor een metalen constructie de verschillende stappen van het 
technisch proces kunnen aanduiden. 

OD 4 B 
  

    

131  Het begrip ‘metaal’ kunnen omschrijven. EDV B   

 Inleidende begrippen. 
Metaal: 
- van erts tot metaal; 
- metaalsoorten: ferro/non-ferrobegrippen. 
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132  Enkele metaalsoorten en de voornaamste eigenschappen 
herkennen. 

OD 5 B 
  

 Nut. 
Eigenschappen. 

Bv. : aluminium, staal. 
De les kan gestoffeerd worden met voor de leerlingen gekende voorwerpen uit de 
verschillende metaalsoorten. 
Uitzicht, hardheid, veerkracht, vervormbaarheid, geleidbaarheid voor warmte en 
elektriciteit, corrosiebestendigheid, … behandelen. 
Bv.: roest of niet roest, magnetisch of niet magnetisch. 

 

133  Courante handelsvormen herkennen. OD 5 B   

 Courante handelsvormen. Vormen zoals draad, plaat en profielen bespreken.  

134  De benaming en het gebruik van verschillende gereedschappen 
kennen. 

OD 5 B 
  

 Gereedschappen: 
- meet- en aftekengereedschap; 
- spangereedschap; 
- verwerkingsgereedschap. 

Een juiste keuze en juist gebruik van gereedschappen en materiaal is van het 
grootste belang om beschadiging te voorkomen. 
Aandacht voor het correct en veilig gebruik van verwerkingsgereedschap. 

 

135  De voornaamste corrosiewerende middelen kennen. OD 5 B   

 Metaalbescherming (oliën en vetten, vernissen, verven, …). Het begrip ‘corrosie’ duidelijk uitleggen. 
Er kan ook een vergelijking met houtbehandeling gemaakt worden. 
 
Zorgzaam omgaan met lucht en water in de eigen leefomgeving. 
Aard en hoeveelheid van afvalstoffen in de eigen leefomgeving beschrijven. 
Activiteiten die bijdragen tot het behoud of de verbetering van de natuurlijke 
verscheidenheid aan levende wezens in de eigen leefomgeving. 
Veilige en onveilige situaties in de eigen leefomgeving identificeren. 
Voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 

 

136  Symbolen kunnen lezen. OD 5 B   

 Technisch tekenen. Voornamelijk in verband met veiligheid - zie ook pictogrammen.  
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137  Een eenvoudige werktekening kunnen lezen. OD 9 B   

  Belang van het schatten van schetsen aantonen (verhoudingen).  

138  Een eenvoudig ontwerp kunnen aanvullen uitgaande van de 
vooropgestelde eisen. 

OD 8 B 
  

    

139  Een werkpost kunnen inrichten. OD 18 
LER 11 

B 
  

 Voorbereiding: 
- inrichten van de werkpost; 
- materialen selecteren; 
- technologisch proces. 

Werktijd plannen en het nodige materiaal selecteren en ordenen. LER 8 
 

140  Een eenvoudige opdracht kunnen realiseren . OD 18 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzen. 

 

Bv. Projecten RVO-society : Boekensteun, Bureauset. 
Opdracht: 
bv. draad- en plaatoefeningen: 
 draad: afknippen, rechten, vormen, solderen; 
 plaat: aftekenen, af- en uitsnijden, vormvijlen, boren, plooien, vastklinken,  
    schroeven, puntlassen. 
Aandacht besteden aan vaardigheden, technieken en werkvolgorde in eenvoudige 
opdrachten. 
Wat de leerlingen maken, zal eenvoudig zijn. 
Een verzorgde afwerking is primordiaal. 
Bij solderen: aandacht voor het gebruikte soldeer en  voor brandwonden. 
Bij puntlassen: persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Bij snijden van draad en platen: wijzen op het gevaar voor snijwonden. 
Bij het boren: gebruik van veiligheidsbril, veilig gebruik van de boormachine 
(veiligheidsinstructiekaart). 
 
Onder begeleiding de eigen werkwijze vergelijken met die van anderen, aangeven 
waarom iets fout gegaan is en hoe fouten vermeden kunnen worden. 
Zelf naar oplossingen zoeken. 
Ordelijk, systematisch en regelmatig werken. 

 
 
 
 
 
 
 

LER 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

LER 11 
LER 12 
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141  De stappen van de werkvolgorde kunnen toelichten. OD 4 B   

 Technisch proces.   

142  Zorgzaam en doelgericht volgens veiligheids-, hygiënische en 
milieubewuste normen kunnen handelen. 

OD 16 B 
  

  Wijzen op het feit dat het gedrag invloed heeft op de eigen veiligheid en die van 
anderen. 
Veilige en onveilige situaties in de eigen leefomgeving identificeren. 
Voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 
Op een efficiënte manier hulp inroepen in een  noodsituatie en zelf eerste hulp 
bieden bij kleine verwondingen. 
Een goede werkhouding aannemen. 
Voorbeelden geven van mogelijke klachten die optreden bij verkeerde houdingen en 
bewegingen. 

ODO 

143  Onder begeleiding een opdracht voltooien en kunnen evalueren. OD 11 
LER 13 

B 
  

 Productevaluatie. 
Procesevaluatie. 

Wanneer men in de mogelijkheid is verschillende werkstukken te maken, zou het 
leerzaam zijn, telkens andere metalen te gebruiken. 
 
Evalueren: 
- aftekenen; 
- knippen, zagen, vijlen; 
- boren, ontbramen, plooien. 
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144  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

 
Laten kennismaken met verschillende beroepen uit deze sector (roldoorbreking). 
 
Een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij kunnen 
vormen. 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Website van de VDAB raadplegen. 
Filmpjes in verband met beroepen. 

SES 

http://vdab.be/cobra/
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6.10 Kunststoffen  

145  Voorbeelden kunnen geven van behoeften en maatschappelijke 
keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ontwikkeling 
van nieuwe technische systemen i.v.m. kunststoffen, nu en in 
het verleden. 

OD 21 
OD 22 
LER 3 

B 

  

 Behoeften. 
Maatschappelijke keuzen. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Techniek begrijpen en duiden. 

Bv. evolutie van het gebruik van metaal en kunststoffen in de autobouw, van bakeliet 
tot pvc, pvc in ramen, afvoerleidingen, kantoor-, sport- en vrijetijdsartikelen, pvc in de 
gezondheidszorg (bv. katheders, infuusslangen), siliconen als afdichtingsmateriaal, in 
elektronica, in verven, polyurethaan in textielvezels, … 

SES 

146  Verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem 
i.v.m. kunststoffen onderzoeken en de functies en relaties 
ertussen toelichten. 

OD 1 B 

  

 Onderzoeken. Bv.: waterafvoersysteem van een huis.  

147  Voor enkele zelf gebruikte technische systemen kunnen 
illustreren hoe deze in de loop van de tijd geoptimaliseerd zijn. 

OD 3 B 
  

 Optimalisatie. Bv.: waterafvoersysteem van een huis.  

148  Voor een technisch systeem de verschillende stappen van het 
technisch proces kunnen aanduiden. 

OD 4 B 
  

  Bv.: waterafvoersysteem van een huis.  

149  Het begrip ‘kunststof’ aan de hand van een voorbeeld kunnen 
toelichten. 

OD 6 
LER 3 

B 
  

 Inleidende begrippen. 
Toepassingen. 

Een uitstekend voorbeeld is het aanwenden van kunststof bij auto-onderdelen.  
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150  Kennismaken met de aanmaak van kunststoffen. EDV U   

 Herkomst en aanmaak. Wijzen op de toename van de kunststofproductie.  

151  De voornaamste eigenschappen van thermoplasten kennen. EDV U   

 Materiaaleigenschappen van: 
- thermoplasten; 
- thermoharders; 
- elastomeren. 
 
Materiaalproeven. 

Aan de hand van proefjes bv. brandbaarheid, dichtheid, warmtegeleiding bespreken.  

152  Door middel van eenvoudige proeven enkele eigenschappen van 
kunststoffen kunnen afleiden. 

EDV U 
  

  Eveneens kan het warm plooien van plexiglas en het vergroten diameter pvc-buis 
door middel van uitzetmethode aan bod komen. 
Aandacht schenken aan gevaar voor brandwonden, gebruik van 
beschermingsmiddelen, … 
Over deze manier zijn video-opnames voorhanden. 
Ook een geleid bezoek aan een bedrijf is aan te bevelen. 
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153  Enkele verwerkings- en recyclagemethoden van kunststoffen 
kunnen toelichten. 

EDV U 
  

 Verwerking en recyclage. Voorbeelden uit de dagelijkse realiteit aanhalen. 
Bv.: 
- extruderen; 
- spuitgieten; 
- extrusievormblazen; 
- kalanderen; 
- schuimen. 
 
Men kan hier wijzen op sorteerinstallaties voor huisvuil. 
 
Voorbeelden van lucht- of waterverontreiniging in de eigen leefomgeving aanwijzen. 
Aard en hoeveelheid van afvalstoffen in de eigen leefomgeving beschrijven. 
Activiteiten die bijdragen tot het behoud of de verbetering van de natuurlijke 
bescheidenheid aan levende wezens in de eigen leefomgeving. 
In de eigen leefomgeving aanwijzen op welke manier ruimtegebruik een invloed heeft 
op het milieu. 
Voorbeelden geven van de manier waarop de eigen leefomgeving door voorkomen 
van afval en door hergebruik kan bijdragen tot beperking van de afvalproductie en dit 
toepassen. 

 

154  Een tekening kunnen lezen. OD 9 B   

  Opdracht waarbij zagen, boren, plooien, vijlen, … aan bod komen: bv. eierdopje, 
nestkastje, bureauset, … 
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155  Een opdracht kunnen voorbereiden. OD 10 
LER 11 

B 
  

 Stappenplan. 
Keuze hulpmiddelen. 

Zelf naar oplossingen zoeken. 
Ordelijk, systematisch en regelmatig werken. 
Bij het oplossen van een probleem, onder begeleiding: 
- problemen herformuleren; 
- een oplossingsweg bedenken en verwoorden; 
- de gevonden oplossingsweg toepassen en op correctheid inschatten. 

 
LER 11 
LER 12 
LER 6 

156  Kunnen meten binnen tolerantie. EDV B   

    

157  Een eenvoudige opdracht kunnen uitvoeren. OD 18 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzen. Bv. Projecten RVO-society : Agendaklem, Eierdopje, Koffiepadhouder, Penhouder, 
Tandenborstelse. 
 

Een goede werkhouding aannemen. 
Voorbeelden geven van mogelijke klachten die optreden bij verkeerde houdingen en 
bewegingen. 

 

158  Onder begeleiding een opdracht kunnen voltooien en evalueren. OD 11 
LER 13 

B 
  

 Productevaluatie. 
Procesevaluatie. 

  

159  Zorgzaam en doelgericht volgens veiligheids-, hygiënische en 
milieubewuste normen kunnen handelen. 

OD 16 B 
  

  Inzien dat het gedrag invloed heeft op de eigen veiligheid en die van anderen. 
Veilige en onveilige situaties in de eigen leefomgeving identificeren. 
Op een efficiënte manier hulp inroepen in een noodsituatie en zelf eerste hulp bieden 
bij kleine wonden. 

 
ODO 
LGV 
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160  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving,en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD* 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

Laten kennismaken met verschillende beroepen uit deze sector. 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij kunnen 
vormen. 

SES 

http://vdab.be/cobra/
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6.11 Schilder- en grafische technieken  

Inleiding  

161  Voorbeelden kunnen geven van behoeften en maatschappelijke 
keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ontwikkeling 
van nieuwe technische systemen i. v.m. schilder- en grafische 
technieken, nu en in het verleden. 

OD 21 
OD 22 
LER 3 

B 

  

 Behoeften. 
Maatschappelijke keuzen. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Techniek begrijpen en duiden. 

Bv. evolutie van de boekdrukkunst, van drukvorm tot digitaal drukken, evolutie van de 
samenstelling van verven, ontwikkeling van ambachtelijke tot industriële 

verftechnieken, … 

SES 

162  Verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem 
i.v.m. schilder- en grafische technieken onderzoeken en de 
functies en relaties ertussen toelichten. 

OD 1 B 

  

 Onderzoeken. Bv.: drukproces.   

163  Voor enkele zelf gebruikte technische systemen kunnen 
illustreren hoe deze in de loop van de tijd geoptimaliseerd zijn. 

OD 3 B 
  

 Optimalisatie. Bv.: schilderen en grafisch ontwerpen met de computer.  

164  Voor een technisch systeem de verschillende stappen van het 
technisch proces kunnen aanduiden. 

OD 4 B 
  

  Bv.: drukprocedé, muurschildering, …   

165  De diverse materialen en gereedschappen herkennen en correct 
kunnen gebruiken. 

OD 5 B 
  

 Nut. 
Materialen en gereedschappen. 

Bv.: tekenpotloden, kleurpotloden, viltstiften, plakkaatverf, penselen, breekmes.  
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166  Symbolen kunnen lezen. OD 9 
LER 6 

B 
  

  Informatiebronnen onder begeleiding raadplegen: 
- inhoudstafel en register gebruiken; 
- een documentatiecentrum of een bibliotheek raadplegen. 

 

Kleurenleer  

167  Het onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en secundaire 
kleuren. 

EDV B 
  

 Hoofdkleuren. 
Secundaire kleuren. 

Bv.: een kleurkaart op rasterpapier kan gemaakt worden.  

168  De complementaire kleuren kennen. EDV B   

 Complementaire kleuren. 
Eenvoudige kleursystemen. 

Kleurcomposities kunnen vanzelfsprekend verwerkt worden in decoratieve 
oefeningen. 

 

169  De trappen van gradatie kunnen herkennen. EDV U   

 Toepassingen op: 
- graderen; 
- degraderen. 
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Technieken  

170  Een eenvoudig stappenplan raadplegen en de te gebruiken 
hulpmiddelen kiezen in functie van de opdracht. 

OD 10 
LER 10 

B 
  

 Algemeen werkschema (volgorde en afwerking): 
- werkstuk kiezen; 
- vorm of tekening opzoeken; 
- gereedschappen en materialen; 
- werkvolgorde; 
- uitvoeren. 

De leerkracht oordeelt over de realiseerbaarheid. 
Per klas eenzelfde techniek: meerdere uitvoeringstechnieken gelijktijdig laten 
uitvoeren. 
Zo mogelijk een technische tekening opgeven. 
Het inoefenen gebeurt automatisch door uitvoering van de opdracht. 
 
Bij het oplossen van een probleem, onder begeleiding: 
- probleem herformuleren; 
- oplossingsweg bedenken en verwoorden; 
- de gevonden oplossingsweg toepassen en op correctheid inschatten. 
Onder begeleiding de eigen werkwijze vergelijken met die van anderen, aangeven 
waarom iets fout gegaan is en hoe fouten vermeden kunnen worden. 
Zelf naar oplossingen zoeken. 
Ordelijk, systematisch en regelmatig werken. 
Voorbeelden geven van de manier waarop de eigen leefomgeving door voorkomen 
van afval en door hergebruik kan bijdragen tot beperking van de afvalproductie en 
passen dit toe. 
Uitleggen op welke manier het afval in de eigen gemeente wordt verwerkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LER 1 
ODO 

 

171  Nauwkeurig juist kunnen meten met de meetlat op 1 mm.  De 
verhouding cm-mm kennen en correct kunnen weergeven in een 
toepassing. 

OD 11 B 

  

 Meettechnieken en verhoudingen. Een tekening vergroten of verkleinen.  

172  Inzicht verwerven in verhoudingen van voorwerpen en deze 
correct kunnen weergeven. 

EDV U 
  

 Waarnemingstekenen: 
- potlood; 
- pen en inkt; 
- stift. 

Werken met voorwerpen uit de onmiddellijke omgeving. 
Bij voorkeur werken met zwarte stiften. 
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173  In staat zijn punten en/of lijnen ritmisch ineen te zetten in een 
vlak, in verschillende grootte met één of meerdere kleuren. 

EDV U 
  

 Grafische technieken: 
- punt; 
- lijn. 

  

174  Verschillende uitvoeringstechnieken beheersen en kunnen 
toepassen bij het samenstellen. 

OD 11 B 
  

 Uitvoeringstechnieken: 
- technisch tekenen; 
- scheur-, snij-, knip-, plooi- en plakwerk; 
- ontvouwen. 

Inzichtelijk, constructief tekenen van symbolen. 
Verzamelmapjes, omslagen of een doos vormen. 
Gebruik maken van meetkundige vlakken. 
Werken met restjes stof. 
Collages maken. 

 

175  Een eenvoudige opdracht kunnen realiseren. OD 18 
LER 10 

B 
  

 Technisch proces, hulpmiddelen, keuzen. Een goede werkhouding aannemen. 
Voorbeelden geven van mogelijke klachten die optreden bij verkeerde houdingen en 
bewegingen. 

 

176  Onder begeleiding een opdracht kunnen voltooien en evalueren. OD 7 
LER 13 

B 
  

 Productevaluatie. 
Procesevaluatie. 

  

177  Zorgzaam en doelgericht volgens veiligheids-, hygiënische en 
milieubewuste normen kunnen behandelen. 

OD 12 B 
  

  Inzien dat het gedrag invloed heeft op de eigen veiligheid en die van anderen. 
Veilige en onveilige situaties in de eigen leefomgeving identificeren. 
Voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 
Op een efficiënte manier hulp inroepen in een noodsituatie en zelf eerste hulp bieden 
bij kleine wonden. 
Aandacht voor snijmessen (juist gebruik), voor inktsoorten (zie etiket). 

 
ODO 
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178  Kennismaken met druktechnieken. EDV U   

 Hoogdruk. 
Laagdruk. 
Zeefdruk. 
Vlakdruk. 

Voorbeelden kunnen zijn: 
- brandzetten; 
- linosnede,  
- stempels; 
- brandafdrukken; 
- drukken op de proefpers. 
 
Zelf naar oplossingen zoeken. 
Ordelijk, systematisch en regelmatig te werken. 

 
 
 
 
 
 
 

LER 11 
LER 12 

179  De verschillende productiefasen in de drukkerij kennen en 
kunnen onderscheiden. 

EDV U 
  

 Productiefasen in de drukkerij: van drukvel tot bezoek. Bezoek brengen aan een drukkerij (tijdens het bezoek ook de aandacht vestigen op 
de veiligheidsvoorschriften die in dat bedrijf van toepassing zijn). 
Voorbeelden van opdrachten: vouwen, nieten en snijden van adres-  of notaboekje. 

 

Compositie  

180  De begrippen herkennen, kunnen formuleren en in één of 
meerdere toepassingen kunnen omzetten. 

EDV U 
  

 Variaties op compositie: 
- grootte; 
- richting; 
- vorm; 
- aantal. 
 
Composities in vlak, op lijn. 
 
Evenwichtsoefeningen met diverse materialen. 
 
Toepassingen met: 
- kleur; 
- ritme. 

Begrippen geïntegreerd behandelen. 
 
Bij het oplossen van een probleem, onder begeleiding. 
Zelf naar oplossingen zoeken. 
Ordelijk, systematisch en regelmatig werken. 

LER 6 
 

LER 11 
LER 12 
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181  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD* 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Laten kennismaken met verschillende beroepen uit deze sector. 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij kunnen 
vormen. 

SES 
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6.12 Mode  

182  Voorbeelden kunnen geven van behoeften en maatschappelijke 
keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ontwikkeling 
van nieuwe technische systemen i.v.m. mode, nu en in het 
verleden. 

OD 21 
OD 22 
LER 3 

B 

  

 Behoeften. 
Maatschappelijke keuzen. 
Wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving. 

Techniek begrijpen en duiden. 

Bv. evolutie van de fabricageprocedés van kleidingsstukken, gebruik van soorten 
stoffen vroeger en nu, … 

SES 

183  Verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem 
i.v.m. mode onderzoeken en de functies en relaties ertussen 
toelichten. 

OD 1 B 

  

 Onderzoeken. Bv.: weefgetouw.   

184  Voor enkele zelf gebruikte technische systemen kunnen 
illustreren hoe deze in de loop van de tijd geoptimaliseerd zijn. 

OD 3 B 
  

 Optimalisatie.   

185  Voor een technisch systeem de verschillende stappen van het 
technisch proces kunnen aanduiden. 

OD 4 B 
  

  Bv.: van stof tot kledingsstuk, …   

186  Materialen en gereedschappen herkennen. OD 5 B   

 Nut.  
Materialen. 
Gereedschappen. 

Bv.: werken met een schaar, verzamelen van allerlei draden en documentatie.  
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187  Inzicht verwerven in het begrip ‘vezel’. EDV B   

 Begrip. 
Herkomst. 

Indeling duidelijk maken door middel van tabel. 
Wijzen op allergieën en veiligheid. 

 

188  Etikettering/labeling kennen en kunnen verklaren. EDV B   

 Etikettering - labeling.   

189  Het proces van vezel tot draad herkennen. OD 6 
LER 3 

B 
  

 Ontstaan van een draad: 
- spinnen; 
- twijnen. 

  

190  De aangeleerde  begrippen kennen en kunnen verwoorden. OD 5 B   

 Ontstaan van een weefsel: 
- ketting, inslag, zelfkant; 
- bindingen: effen of platbinding, keperbinding, satijnbinding. 

  

191  De verschillende fabricageprocédés kunnen onderscheiden. OD 5 B   

 Fabricageprocédés: 
- weven; 
- breien; 
- persen; 
- spuiten; 
- looien. 

Een documentatiemap aanleggen. 
 
Informatiebronnen onder begeleiding raadplegen. 

 
 

LER 6 
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192  De mogelijke technieken kennen. OD 5 B   

 Realisatie. 
Technieken. 

Vlechten, knopen, weven zonder weefgetouw, naai- en siersteken. 
Breien, haken. 
Met eenvoudige hulpmiddelen een opdracht uitwerken. 
Leerkracht oordeelt over de realiseerbaarheid. 
Per klas eenzelfde techniek, meerdere uitvoeringsmogelijkheden, gelijktijdig laten 
uitvoeren. 
Aanleggen van een werkmap in verband met de behandelde leerstof. 
Verband leggen met de actuele en commerciële verwezenlijkingen. 

 

193  De technieken ‘breien’ en ‘haken’ kennen. OD 5 U   

    

194  Een verantwoord werkstukje kunnen kiezen en de noodzakelijke 
voorbereidingen kunnen maken. 

OD 1 
LER 10 

B 
  

  Bij het oplossen van een probleem, onder begeleiding: 
- het probleem herformuleren; 
- een oplossingsweg bedenken en verwoorden; 
- de gevonden oplossingsweg toepassen en op correctheid inschatten. 
 
Zelf naar oplossingen zoeken. 
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195  De opgelegde oefening juist, veilig en volgens de gepaste regels 
kunnen uitvoeren. 

OD 6 
LER 10 

B 
  

 Gereedschappen. 
Werkvolgorde. 
Uitvoering. 

Ordelijk, systematisch en regelmatig werken. 
 
Bij het oplossen van een probleem, onder begeleiding: 
- het probleem herformuleren; 
- een oplossingsweg bedenken en verwoorden; 
- de gevonden oplossingsweg toepassen en op correctheid inschatten. 
 
Aard en hoeveelheid van de grondstof behandelen. 

 

196  De fouten of gebreken herkennen, opzoeken en mogelijk kunnen 
herstellen. 

OD 8 
LER 13 

B 
  

 Productevaluatie. 
Procesevaluatie. 

Onder begeleiding de eigen werkwijze vergelijken met die van anderen, aangeven 
waarom iets fout gegaan is en hoe fouten vermelden kunnen worden.  

LER 10 

197  Een eenvoudige opdracht kunnen realiseren. OD 18 
LER 10 

B 
  

  Bv. project RVO-Society : Inktvis  

198  Zorgzaam en doelgericht volgens veiligheids-, hygiënische en 
milieubewuste normen kunnen handelen. 

OD 16 B 
  

   ODO 

199  Begrippen kennen. EDV B   

 Materialen verwerken.   
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200  Het werkstukje kunnen voorbereiden. OD 1 B   

 Bv.: vilt, weefsels, leder, … Aanbrengen bij het verwerken van weefsel. 
 
Veilige en onveilige situaties in de eigen leefomgeving identificeren. 
Voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 
Op een efficiënte manier hulp inroepen in een noodsituatie en zelf eerste hulp bieden 
bij kleine wonden. 

 

201  Een eenvoudige tekening kunnen lezen. OD 3 B   

    

202  Een opdracht onder begeleiding kunnen voltooien, de kwaliteit 
kunnen controleren en evalueren. 

OD 7 B 
  

  Een goede werkhouding aannemen en enkele voorbeelden van mogelijke klachten 
geven die optreden bij verkeerde houdingen en bewegingen. 

 

203  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD* 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

 
Laten kennismaken met verschillende beroepen uit deze sector (wijzen op 
roldoorbreking). 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij kunnen 
vormen. 

SES 

http://vdab.be/cobra/
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6.13 Tuinbouw  

204  Kennismaken met de milieuproblematiek. OD 1 B   

 Inleiding. 
Milieuproblematiek: 
- ontbossing. 
- vervuiling (mens, industrie). 

Gebruik maken van diareeks of film. 
 
Voorbeelden van lucht- of waterverontreiniging in de eigen leefomgeving beschrijven. 
Aard en hoeveelheid van afvalstoffen in de eigen leefomgeving beschrijven. 
Voorbeelden geven van de manier waarop de eigen leefomgeving door voorkomen 
van afval en door hergebruik kan bijdragen tot beperking van de afvalproductie en dit 
toepassen. 

 

205  Organisaties kennen die zich voor het natuurbehoud inzetten. OD 12 B   

 Organisaties die zich inzetten voor het natuurbehoud. Bv. Greenpeace, Natuurpunt. 
Collage maken over het werk. 
 
Illustreren hoe mensen uit verschillende culturen op verschillende wijzen met planten 
en dieren omgaan. 

ODO 

206  Positief kunnen handelen en het belang hiervan inzien (voedsel, 
omgeving). 

OD 12 B 
  

 Houding van de leerling ten aanzien van het milieu. Voorstellen formuleren om in de eigen leefomgeving de kwaliteit van lucht of water te 
behouden of te verbeteren. 
Zorgzaam omgaan met lucht en water in de eigen leefomgeving. 
Respectvol en zorgzaam omgaan met dieren en planten. 
Meewerken aan activiteiten die bijdragen tot het behoud of de verbetering van de 
natuurlijke verscheidenheid aan levende wezens in het eigen leefomgeving. 
In de eigen leefomgeving aanwijzen op welke manier ruimtegebruik een invloed heeft 
op het milieu. 
Mee ijveren voor natuurbescherming en het behoud van waardevolle landschappen. 
Uitleggen op welke manier het afval in de eigen gemeente wordt verwerkt. 

SES 
ODO 
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207  Verschillende technieken gebruikt in de voedselproductie 
kennen. 

EDV B 
  

 Realisatie: de mens produceert zijn voedsel. 
 
Zaaien groenten: 
- zaaigronden; 
- zaaitijdstippen; 
- zaaimethoden. 
 
Verspenen: 
- optimale grondvoorbereiding; 
- aangepaste teelttechnische handelingen. 

Aandacht besteden aan vaardigheden, technieken, werkvolgorde. 
 
Zaaien van: radijsjes, tuinkers, e.a. 
Wijzen op het belang voor de zaaikieming. 

 

208  De nodige voorbereidingen kunnen nemen in functie van de 
opdracht. 

OD 10 
LER 11 

B 
  

 Planten vermeerderen door stekken. 
 
Opkweken van plantklare gewassen. 

Bv. kolen, sla, … behandelen. 
 
Zelf naar oplossingen zoeken. 

 

209  Een schema kunnen lezen. OD 9 B   

 Aanleggen van een groentetuintje.   

210  De stappen in de werkvolgorde kunnen toelichten. OD 10 B   

  Onder begeleiding de eigen werkwijze vergelijken met die van anderen, aangeven 
iets fout gegaan is en hoe fouten vermeden kunnen worden. 
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211  Volgens veiligheids-, hygiënische en milieubewuste normen 
kunnen handelen. 

OD 12 B 
  

   ODO 

212  De herkenningspunten, de benamingen en de voornaamste 
eigenschappen ervan kennen. 

OD 5 B 
  

 Realisatie: de mens verfraait zijn omgeving.   

213  De grondstoffen juist en de materialen op een aangepaste wijze 
kunnen bewerken. 

EDV B 
  

 Uitplanten van bol- en knolgewassen. 
Stekken van sierstruiken. 
Verzorgen van planten. 
Bloemschikken. 

Naargelang de mogelijkheden kan dit ook in toepassing gebracht worden door de 
schoolperkjes op de speelplaats te onderhouden (aanplanting, onderhoud). 

 

214  Verschillende technieken gebruikt bij de verfraaiing van de 
omgeving kennen. 

EDV B 
  

  Aandacht besteden aan vaardigheden, technieken en werkvolgorde. 
Oefening: beplanten van plantenbak. 

 

215  De nodige voorbereidingen kunnen nemen in functie van de 
opdracht. 

OD 14 B 
  

    

216  Een schema kunnen lezen. OD 9 B   
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217  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD* 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

 
Laten kennismaken met verschillende beroepen uit deze sector.  Roldoorbreking! 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij kunnen 
vormen. 

SES 

http://vdab.be/cobra/
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6.14 Verkeersopvoeding  

218  Algemene verkeersreglementering voor fietsers en voetgangers 
kennen en kunnen toepassen. 

EDV B 
  

 Algemene verkeersreglementering: 
- symbolen; 
- tekens; 
- reglementering. 

Verkeerpolitie of rijkswacht uitnodigen. 
 
Het verkeersreglement en de veiligheidsvoorschriften voor voetgangers, 
(brom)fietsers, passagiers bespreken. 

 

219  De noodzaak van een veilig rijgedrag inzien. EDV B   

 Het rijgedrag. Een bezoek aan een verkeerspark wordt aangeraden: theorie in praktijk omzetten, 
evaluatie. 
 
Respect en waardering voor anderen opbrengen: de eigenheid van medeleerlingen 
accepteren en waarderen. 
De leerlingen moeten beseffen dat hun gedag invloed heeft op de eigen veiligheid en 
die van anderen. 
Medeleerlingen helpen. 
Enkele veilige en onveilige situaties in de eigen leefomgeving identificeren. 
Voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 

 

220  De nodige inzichten kunnen verwerven en handelingen uitvoeren 
die noodzakelijk zijn in de voorbereidingsfase en de toepassing. 

OD 14 B 
  

    

221  Kunnen handelen volgens veiligheids-, hygiënische en 
milieubewuste normen. 

OD 11 B 
  

  Voor conflicten in de omgang met leeftijdgenoten oplossingen kunnen bedenken en 
bereid zijn om ze uit te voeren. 

ODO 
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222  Het belang inzien van de (veiligheids)uitrusting in functie van de 
verkeersveiligheid. 

EDV B 
  

 Fiets: 
- wettelijk verplichte veiligheidsuitrusting; 
- bijkomende veiligheidsuitrusting. 

Bespreken dat het gedrag invloed heeft op de eigen veiligheid en die van anderen. 
Voorbeelden geven van preventieve maatregelen. 
 
Gebruik maken van aanschouwelijk didactisch materiaal (vergelijking modelfiets - 
eigen fiets). 

 

223  Het belang inzien van een degelijk onderhoud en dit kunnen 
uitvoeren. 

EDV B 
  

 Onderhoud in functie van de verkeersveiligheid, de duurzaamheid en het gebruik. 
Controle. 

Enkele veilige en onveilige situaties in hun eigen leefomgeving identificeren.  

224  Kleine defecten kunnen opsporen en herstellen. OD 13 B   

 Herstellen. Erop drukken dat kleine defecten onmiddellijk hersteld moeten worden (veiligheid!): 
zelf herstellen of naar de fietsenmaker gaan. 
 
Hun werktijd plannen en het nodige materiaal selecteren en ordenen. 

 
 
 

LER 8 

225  De nodige inzichten verwerven, een logisch stappenplan kunnen 
lezen en handelingen kunnen uitvoeren die noodzakelijk zijn in 
de voorbereidingsfase van de toepassing. 

OD 10 B 

  

    

226  De stappen in de aangeleerde werkvolgorde toelichten. OD 4 B   
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227  De verschillende delen kunnen monteren (demonteren), 
construeren of samenvoegen, de samenhang herkennen, de 
delen kunnen benoemen, het geheel kunnen uitvoeren. 

EDV U 

  

    

228  Het belang kunnen erkennen van technische beroepen en 
technische vaardigheden in de huidige samenleving, en daarbij 
geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. 

OD* 23 
OD 24 
LER 15 

B 

  

 Beroepen. 
Verband tussen de uitgevoerde technieken en de bijbehorende beroepen en sectoren. 

Bijkomende informatie kan gevonden worden bij de beroepenfiches en films op 
http://vdab.be/cobra/. Alle verwachte basis-, specifieke competenties, 
sleutelvaardigheden en persoonskenmerken van 550 beroepen worden beschreven 
op deze website van VDAB. 

Vakgericht 
Politie/Rijkswacht uitnodigen, zowel mannen als vrouwen. 
Welke talenten zijn er nodig voor deze beroepen, over welke talenten beschikken de 
leerlingen? 
 
Vakoverschrijdend 
Zich een beeld van het gedrag van mannen en vrouwen in de maatschappij vormen. 
Uit de aangeboden informatie, leef- en omgangsgewoonten weergeven en het eigen 
gedrag daartegenover verwoorden. 

SES 

 

http://vdab.be/cobra/
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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/


Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG  81 81 
TV Techniek - eerste graad B-stroom 

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 houden 
je voortdurend de kwaliteit van het onderwijsproces in het oog. 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 stem je 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 
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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. 
 
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 

Alle vermelde uitrusting is ter beschikking op school, en niet noodzakelijk 
vaklokaalgebonden. Er wordt verondersteld daarover te kunnen beschikken indien nodig. 
 

Algemeen 

Polyvalente werktafels Beamer 

Opbergkasten EHBO-uitrusting 

(stofvrij) Bord Afvalsorteerbakken 

Lavabo Poster met technologisch proces (optioneel) 

Overheadprojector Poster met gereedschappen (optioneel) 

Projectiescherm Poster met technische begrippenlijst 
(optioneel) 

Tv-toestel Poster met veiligheidspictogrammen 

Video/dvd Veiligheidsreglementering 

Computers met internetaansluiting Hygiënereglementering 

  

Per klas Per leerling 

Elektrische boormachine met statief Bankschroeven 

Machinebankschroef Bankhamers 

Universele meter, rolmeter, vouwmeter Universele tangen 

(Digitale) Schuifmaat Lange bektangen 

Veiligheidsbrillen en handschoenen Schroevendraaiers 

  

Bouw 

Per klas Per leerling 

Waterpassen Truwelen 

Schietloden Halve rubberen bal 

Metselaarsdraad  

Plamuurmessen  

Vouwmeters  

Steenbeitels  

Winkelhaken  

Emmers  
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Decoratie (Schilderen en grafische technieken) 

Per klas Per leerling 

Krabbers Verfkwasten 

Schuurkurken Snijmat 

Sets verfborstels en penselen Breekmes 

Stopmessen Snijlat 

Diverse soorten plamuurmessen Tekengerei: potloden, kleurpotloden, 
puntenslijper, liniaal, tekendriehoek, 
vlakgom, Oost-Indische inkt ... 

Emmers  

Sponsen  

Zeemvellen  

  

Elektriciteit 

Per klas Per 2 leerlingen 

Soldeerbouten Geïsoleerde ronde bektang 

Schakelaars  Geïsoleerde zijkniptang 

Set Lampen Geïsoleerde combinatietang 

Lamphouders Geïsoleerde striptang 

Veiligheden Geïsoleerde schroevendraaiers  

Verliesstroomschakelaar Testlampje 

Regelbare labovoeding op laagspanning Batterij 4,5 V 

  

ICT 

Per klas Per leerling 

Demo-computer voor hardwareonderdelen Computer met internetaansluiting 

 Software (besturingssysteem, 
tekstverwerker, rekenblad, 
presentatieprogramma) 
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Hout 

Per klas Per leerling 

Booromslag met ratel Houtraspen 

Sets houtboren Houtvijlen 

Nageldrijvers Schuurblokjes 

Nijptangen Figuurzaagboog 

Houten hamers Figuurzaagjes 

Verstekzaag Schuurpapier 

Aanzetsteen  

Lijmklemmen  

Aftekengereedschap  

Rugzagen  

Schroeven, nagels  

Houtbeitels  

Houtlijm  

  

Kunststoffen 

Per klas Per leerling 

Heteluchtblaastoestel Set messen 

Vijlen Afschrijf- en meetgereedschappen 

Afzuigkast (bij lijmen) Schuur- en poliermateriaal 

 

Metaal 

Per klas Per leerling 

Metaalzaagboog Metalen meetlat 

Plaatschaar Winkelhaak 

Platte vijl bastaard Aftekennaald 

Halfronde vijl half-zoet Puntslag 

Ronde vijl half-zoet Schuurlinnen 

Steekpasser  
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Mode 

Per klas Per leerling 

Assortiment naalden Tekendriehoeken, gradenbogen 

Spelden Passers 

Lintmeters Latten 

Strijkijzer(s) Tekenpotloden 

Stofscharen Vlakgommen 

  

Tuinbouw 

Per klas Per leerling 

Spaden Glasplaten (diverse afmetingen) 

Borstels (zachte, harde) Zaaiteilen 

Gieters met broes Plantenschopjes 

Miniserres Hofkoorden 

  

Verzorging 

Per klas Per leerling 

Wasbekkens Kleerborstel 

Garenassortiment EHBO didactisch oefenmateriaal 

Algemeen huishoudelijk 
onderhoudsmateriaal 

Sponshanddoeken 
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Voeding 

Per klas Per leerling 

Kookplaat Snijplankje 

Diverse pannen Aardappelmesje, dunschiller 

Houten lepels Bestek: lepel, vork, mes, koffielepel 

Vergieten Borden: plat, diep 

Tafelkleden Kopje 

Vuilbak voor groenafval Glas 

Dunschillers  

Handdoeken  

Vaatdoeken  

Mixer  

Dweilen  

Vloerwissers  

Emmers  

Keukenweegschaal  

Maatbekers  
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12  Vakspecifieke informatie  

Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 
www.wetenschapmaaktknap.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 (technologiesoftware) 
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 
 

EHBO : Lesmateriaal en cursus o.a. Helpertje 
www.jeugdrodekruis.be 
 

Eindtermen 
www.ond.vlaanderen.be/dvo 
 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
www.favv.be 
 

GSM 
www.stimulus.ac.be 
 

Hoe dingen werken 
www.howstuffworks.com 
 

Interactief lesmateriaal 
virtueelmuseum.vub.ac.be 
 

Interactive Simulation for Science Teaching 
www.edumedia-sciences.com 
 

International Technology Education Association 
www.iteaconnect.org 
 

KlasCement (met didactisch materiaal) 
www.klascement.net 
 

http://www.wetenschapmaaktknap.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.jeugdrodekruis.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo
http://www.favv.be/
http://www.stimulus.ac.be/
http://www.howstuffworks.com/
http://www.edumedia-sciences.com/
http://www.iteaconnect.org/
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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/ 
 

Tandenverzorging 
http://werkstuk.freddoweb.nl/tanden/tandenfr.htm 
 

Techniek : Alles over techniek 
http://techniek.startpagina.nl/ 
 

Techniekcoach : handleiding technieklessen  
www.techniekcoach.nl/homepage.asp 
 

Techniek op school 
www.jeugdenberoep.nl 
 

Techniek op School 21e Eeuw TOS 21 
www.tos21.be 
 

Technika 10 
www.technika10.nl 
 

Technologie en ICT 
http://leerkrachten.start.be/ 
 

Technopolis (met didactisch materiaal) 
www.technopolis.be  
 

Technische Experimenten 
www.experimenteer.be 
 

Verkeer 
http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/verkeer/verkeersquiz.htm 
 
 

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://werkstuk.freddoweb.nl/tanden/tandenfr.htm
http://techniek.startpagina.nl/
http://www.techniekcoach.nl/homepage.asp
http://www.jeugdenberoep.nl/
http://www.tos21.be/
http://www.technika10.nl/
http://leerkrachten.start.be/
http://leerkrachten.start.be/
http://www.technopolis.be/
http://www.experimenteer.be/
http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/verkeer/verkeersquiz.htm
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Overzicht projecten RVO-society per verkenningsgebied 
 
Alle projecten zijn gratis te downloaden op  
http://www.rvo-society.be/onderwijs/secundair-onderwijs/projectgerichte/projectento 
 
 

Informatie & Communicatie Bloggen 
IR 13 
Eindwerk : een brug te ver 
Eindwerk : Transportmiddel 

Voeding Apendessert 
Portefeuille in tetra 
Vlaamse boterham 
Vruchtensla 
Wentelteefjes 

Bouw Flensjes 

Elektriciteit Chinese puzzel 
Wenskaart 

Hout Cactusrekje 
CD-rekje 
Kaarshouder 

Metaal Boekensteun 
Bureauset 

Kunststof Agendaklem 
Eierdopje 
Koffiepadhouder 
Penhouder 
Tandenborstelset 

Mode Inktvis 

 
 

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


Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG  94 94 
TV Techniek - eerste graad B-stroom 

13  Bijlagen 

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

 

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 B-stroom 
van OVSG met medewerking van vertegenwoordigers van de inrichtende machten van 
Antwerpen, Beveren, Duffel, Gent, Mortsel, Nijlen, Turnhout. 
 
 


