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Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Techniek 1ste leerjaar B 

- Het vak TV Technologische opvoeding wordt vervangen door het vak TV Techniek. 

- Invoering van nieuwe ontwikkelingsdoelen techniek voor het vak TV Techniek 1ste  leerjaar B. 

- Het project “Techniek op School voor de eenentwintigste eeuw TOS21” dat de basis was voor het opstellen  
  van de nieuwe ontwikkelingsdoelen. 

Plaats van dit leerplan in de lessentabel 

Studierichting B-stroom 

Graad en onderwijsvorm 1ste  graad 1ste  leerjaar 

Pedagogische vakbenamingen TV Techniek 6 u 

Administratieve vakbenaming TV Techniek 6 u 
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1 BEGINSITUATIE 

1.1 Profiel van de leerling 

De beginsituatie van jongeren in de B-stroom is zeer specifiek. Mede daardoor is de samenstelling van 
klassen in de regel ook erg heterogeen.  

1.2 Het 1ste leerjaar B onthaalt jongeren 

● die het basisonderwijs beëindigden zonder getuigschrift, vaak ook jongeren 

– met leerstoornissen; 

– met een leerachterstand;  

– uit de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers; 

– met een andere thuistaal dan het Nederlands; 

– met een geringe beheersing van de instructietaal en de schooltaal; 

● die het basisonderwijs niet beëindigden maar op basis van leeftijd de overstap maken naar het 1ste 
leerjaar B;  

● die een getuigschrift basisonderwijs bezitten maar op advies de overstap maken naar het 1ste leerjaar B;  

● uit het buitengewoon onderwijs. 

 

De meeste van de jongeren uit de B-stroom zitten nog in volle exploratie van hun persoonlijke talenten en 
kwaliteiten. Soms komen ze uit maatschappelijk kwetsbare groepen en hadden ze in het verleden weinig 
succeservaringen. Meer nog dan ondersteuning voor technisch lezen of rekenen, meer nog dan stimulansen 
voor hun leercapaciteiten, hebben zij nood aan motiverend onderwijs door de leraar. Vaak is het voor de 
leraren naast een uitdaging een boeiende en dankbare opdracht om met deze leerlingen te werken.  

1.3 Technische kennis  

De leerling die start in het 1ste  leerjaar B leerde in het basisonderwijs over techniek in het vak Wereldoriënta-
tie meer bepaald bij “mens en techniek”.  

De beginsituatie voor techniek is voor elke leerling die start in het 1ste leerjaar B verschillend omdat: 

● elke basisschool andere klemtonen kan leggen;  

● de leerling elders kennis, competenties, inzichten en vaardigheden verwierf; 

● veel leerlingen die starten in het 1ste leerjaar B de eindtermen van het basisonderwijs niet of onvoldoen-
de bereikten. 

1.4 Doorstroom naar bvl 

Het gaat hier over leerlingen  
● die het 1ste leerjaar B al of niet met vrucht beëindigden; 
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● die overgaan op basis van leeftijd; 

● die na heroriëntering vanuit het 1ste leerjaar A in bvl instromen en hierdoor soms een voorsprong hebben 
in algemene vakken. 

2 1MEDIËREN IN DE B-STROOM 

In de B-stroom staat het welbevinden van de persoon en zijn of haar ontwikkeling centraal. Dat maakt deel 
uit van een zorgverbreding waarin de sociale en emotionele ondersteuning en vorming een prioriteit zijn. 
Pedagogisch-didactisch vertaalt men dat in de begrippen mediëren en zorg. 

Door de leerling als persoon centraal te stellen, en niet louter als lerende, krijgt men ook aandacht voor het 
welbevinden. Het pedagogisch-didactisch handelen richt zich op het totale ontwikkelingsproces van de 
leerling. De leerling wordt aangemoedigd, bouwt opnieuw zelfvertrouwen op, komt terug graag naar school 
en geniet er levensechte leerervaringen. Het is een belangrijke taak van de leraar ervoor te zorgen dat de 
leerling zich thuis voelt. Hierdoor kan bij deze leerlingen het leerproces opnieuw zijn plaats krijgen.  

3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

● Bij de leerlingen het vertrouwen in zichzelf doen herwinnen door te vertrekken vanuit het concrete (hun 
ervaring, belangstelling en aanleg). Een vertrouwensrelatie opbouwen tussen leerlingen en leraren on-
der andere door aanmoedigen, bevestigen, waarderen, levensecht zijn, kan hiertoe een sterke bijdrage 
leveren. 

● De leerlingen probleemoplossend leren denken en handelen. 

● Door psychomotorische activiteit (ingrijpen) komen tot een elementair inzicht (kennen): “al doende leren 
... denken”. Werken naar iets bruikbaars toe, zodat de leerlingen al na enkele lestijden resultaat en suc-
ces van hun inspanning hebben. 

● Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen 
van diverse technieken en het gebruiken van verscheidene gereedschappen kennismaken met een bre-
de waaier van verkenningsgebieden. Door een polyvalent aanbod van verkenningsgebieden de leerlin-
gen méér kansen bieden om een verantwoorde studiekeuze te maken. 

● Attitudevorming nastreven op het vlak van orde, stiptheid, nauwkeurigheid, luisterbereidheid, zelfstan-
digheid en weerbaarheid.  

● De talenten en competenties van leerlingen op alle mogelijke manieren aanspreken. Dit kan door hun 
zin voor creativiteit te ontwikkelen en eigen mogelijkheden leren te ontdekken. 

● Actieve vrijetijdsbesteding en zelfredzaamheid bevorderen en stimuleren door, indien de mogelijkheid 
zich voordoet, het traditionele rollenpatroon te doorbreken. 

                                                 
1 Mediëren: mediatie is een doelgerichte tussenkomst om de leerling te stimuleren zijn/haar cognitieve mo-
gelijkheden beter aan te spreken en in te schakelen. Via mediërend leren leren de leerlingen stapsgewijs 
zelfstandig te leren en te handelen. De begeleiding van het leerproces vindt plaats in de klas door het stellen 
van leervragen die leerlingen activeren na te denken, hun gedachten te formuleren en hen bewust te maken 
van wat ze leren. Als leraren op deze meer procesgerichte manier werken, gaan ze anders kijken naar de 
leerlingen. Ze zien dat iedereen potentieel heeft om te leren en gaan vanzelf meer differentiëren. Mediëren-
de tussenkomsten leggen de nadruk op het cognitieve aspect, zonder de dynamische affectieve factoren te 
negeren. Het maakt leerlingen bewust van wat ze leren, zodat ze een binding krijgen met wat ze doen, ze 
meer gemotiveerd worden en hun gevoel van competentie groeit. 
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● Aandacht vragen voor veiligheidsnormen (kennen en toepassen), respect opbrengen voor eigen leven 
en dat van hun medeleerlingen en zo de aanzet geven tot een verantwoordelijkheidsbesef tegenover de 
maatschappij en het milieu. 

● Techniek bijbrengen vanuit het standpunt van de techniekgebruiker en niet vanuit het oogpunt van de 
professionele technicus.  

● Respectvol leren omgaan met mens, materiaal en milieu. 
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4 VORMING VERTREKKEND VANUIT EEN CHRISTELIJK MENS-
BEELD 

Ons onderwijs streeft de vorming van de totale persoon na waarbij het christelijk mensbeeld centraal staat. 

Onderstaande waarden zijn dan ook steeds na te streven tijdens alle handelingen: 

● respect voor de medemens; 

● solidariteit; 

● zorg voor milieu en leven; 

● vanuit het eigen geloof respectvol omgaan met anders gelovigen en niet-gelovigen; 

● vanuit de eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen; 

● respectvol omgaan met eigen lichaam (seksualiteit, gezondheid, sport …). 

5 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 

5.1 Inleiding 

Techniek biedt een kader aan om de technische werkelijkheid te interpreteren. 
Dit kader bevat begrippen, modellen, wetten en regels die toelaten om te herkennen, te onderzoeken, te 
formuleren, oplossingen te zoeken en om te zetten in realisaties. Op deze wijze is Techniek in essentie  
probleemherkennend, onderzoekend en oplossingsgericht. 

5.2 Taalbeleid: aandacht voor instructietaal en lesstructuur 

Omdat taalbeleid voor de hele school van belang is, wordt iedere leraar, opvoeder … erbij betrokken. Ieder-
een ervaart dat werken aan een taalbeleid de onderwijskwaliteit verhoogt en dat meer leerlingen daardoor 
het schoolcurriculum kunnen halen. 

Vooral wanneer de taalvaardigheid van de leerlingen binnen een klas (les) uiteenloopt, is er behoefte aan 
een ‘taalgerichte vakdidactiek’. Taal en denken over het vak zijn nauw met elkaar verbonden. Zijn alle ‘vak-
lessen’ echter taalgericht genoeg? 

Intensief werken aan taal, ook in niet-taallessen kan via taalgericht vakonderwijs. Met taalgericht vakonder-
wijs kiest de school voor een visie op ondersteuning en ontwikkeling van de taalvaardigheid van de leerlin-
gen in functie van leren. Essentieel hierbij is dat de leerling centraal staat want bij taalgericht vakonderwijs 
gaat het over goed onderwijs op maat van elke leerling. 

Taalgericht vakonderwijs staat voor een didactiek die gebruik maakt van het feit dat taal een belangrijke rol 
speelt bij het leren. Uitgangspunt is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Taal-
gericht vakonderwijs zoekt naar mogelijkheden om leren en taal aandacht te geven in de vaklessen. De vak-
inhoud staat voorop, en daarover praat en schrijf je met elkaar in vaktaal. Aandacht voor taal betekent dan 
dubbele winst. 

Taalgericht vakonderwijs is te omschrijven als contextrijk onderwijs, vol interactie en met taalsteun. De be-
grippen context en interactie zijn niet specifiek voor taalgericht vakonderwijs. Alle leraren werken met con-
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texten en samenwerkend leren levert veel zinvolle interactie. Voor vaktaalleren is aandacht voor beide ech-
ter onmisbaar. Door de leerlingen daarbij op verschillende manieren taalsteun te geven, is het leerproces te 
optimaliseren. 

Als we ‘goed’ onderwijs willen voor allen, dan is er aandacht voor (school)taal. Dat veronderstelt 
standaardtaal gebruiken, de juiste vaktermen toepassen (vaktaal), in de gepaste taal over de leerstof 
en het vak kunnen praten … In de lessen, bij taken en opdrachten komt daarbij ook de aandacht voor 
een heldere instructietaal.  

Gezien de heterogene instroom in de eerste graad gaat de school het best met goede instrumenten de be-
ginsituatie van de (schoolse) taalvaardigheid na om daarna de gepaste remediëring en begeleiding op te 
starten. 

In de eerste graad betekent dit dat de school een werking opzet om de schoolse taalvaardigheid te verho-
gen, om de slaagkansen en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. In concreto gaat het over de vol-
gende vakoverstijgende thema’s uit de instructietaalproblematiek: 

● een duidelijke en transparante lesstructuur; 

● een duidelijke en heldere instructietaal in lessen, opdrachten, toetsen en proefwerken; 

● taalvaardigheidsondersteunend onderwijzen via actieve werkvormen en aandacht voor het gebruik van 
teksten in de les; 

● duidelijke begripsverklaring en expliciteren van schooltaalwoorden; 

● aanschouwelijk werken met authentiek materiaal; 

● activering van de voorkennis van de leerling; 

● instrumenten om de beginsituatie voor taalvaardigheid te kunnen vaststellen; 

● maatregelen voor leerlingen met leerstoornissen als dyslexie, dyscalculie, dyspraxie. 

5.3 ICT 

ICT is algemeen doorgedrongen in de maatschappij en het dagelijks leven van de leerling. Hierbij moet ICT 
ruimer gezien worden dan louter computergebruik. Het gebruik van gsm, digitale fotografie, mp3, chatten 
behoren eveneens tot de ICT-wereld van de leerling. Het is dan ook logisch dat een aantal toepassingen, 
daar waar zinvol, geïntegreerd worden in de lessen. 

ICT als leermiddel in de lessen gebruiken: 

● aan de hand van digitale, interactieve borden of projecties; 

● bij visualisaties en audiomateriaal: 
- beeld- en filmmateriaal;  
- animaties; 
- demonstraties; 

● bij simulaties: 

- elektronische simulatietools; 

- tekenprogramma’s. 

Het gebruik van ICT bij onderzoeksopdrachten of realisaties via: 

● softwarepakketten met mogelijkheden tot opzoeken van informatie, demonstratietools, ontwerpmodules, 
onderzoeksmodaliteiten…; 

● een digitaal fototoestel (eventueel gsm); 
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● een gsm met een digitale chronometer; 

● eenvoudige digitale meetapparatuur; 

● gratis te downloaden applicaties op draagbare mediaspelers (waterpas - tijdsmeter-stappenteller-
muziekspelers-mediaspelers…). 

Het gebruik van tools die de leerling helpen bij het leren: 

● het inoefenen van leerinhouden via digitale oefeningen (eigen aan het verkenningsgebied) die vooraf 
door de leraar of via andere kanalen zijn aangemaakt. 
Hierbij krijgt de leerling directe feedback. Deze oefeningen kunnen eventueel in een elektronisch leer-
platform geïntegreerd worden. Enkele voorbeelden van tools: 
- Hotpotatoes; 
- Quizfaber; 
- Studymate; 
- Hotspot-oefeningen; 
- J-clic. 

● het beschikbaar maken van remediëringsopdrachten op een elektronische leeromgeving; 

● het beschikbaar maken van het cursusmateriaal, waarnemingsbladen…op een elektronische leeromge-
ving; 

● mindmapping kan een hulpmiddel zijn om sneller informatie te structureren en op te nemen. 

Het gebruik van ICT bij opdrachten zowel buiten als binnen de les via: 

● toepassingssoftware bij verwerking van opdrachten: rekenblad, presentaties, tekstverwerking. 
In het eerste leerjaar B worden best vaste sjablonen ter beschikking gesteld aan de leerlingen (hiervoor 
worden best vakoverschrijdende afspraken gemaakt in de eerste graad); 

● internettoegang; 

● een elektronische leerplatform: eloV, smartschool, dokeos, moodle, mumett… De keuze van een plat-
form wordt bepaald door de school. 

5.4 Suggesties voor uitbreiding 

● Een extra verkenningsgebied aanbieden. 

● Een vakoverschrijdend project uitwerken. 

● Leerlingen een werkje zelfstandig laten maken, het aan de klas voorstellen en laten beoordelen.  

5.5 Leerplan in uitvoering 

Het leerplan bepaalt welke doelstellingen moeten nagestreefd worden.  
Bij het uitwerken van techniekprojecten of bij het gebruik van een handboek moet het leerplan steeds het 
uitgangspunt zijn. 
Bij het uitwerken van een techniekproject kiest de leraar de werkvormen in functie van de doelstellingen en 
de ontwikkelingsdoelen die hij nastreeft.  
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5.6 Leren in samenhang 

Om leerlingen uit de B-stroom te ondersteunen in hun groei naar maatschappelijke (zelf)redzaamheid kun-
nen scholen ervoor kiezen het leren in samenhang meer kansen te geven. Een mogelijkheid hiervoor is te 
werken met één of andere vorm van geïntegreerd of vakoverschrijdend werken: leerinhouden uit verschillen-
de vakken worden in onderlinge samenhang en in een mix van leeromgevingen aangeboden. 
Naast de specifieke methodieken gericht op transfer, functionaliteit en ervaringsleren maakt vakkenintegratie 
gebruik van dwarsverbanden, relaties tussen de vakken op niveau van de doelen. Bovendien kan er ruim 
aandacht zijn voor algemene onderwijsdoelen zoals leren leren, leren samenwerken, leren met behulp van 
bronnen, zelfstandig leren en verantwoordelijkheid dragen … 

6 EVALUEREN EN RAPPORTEREN 

6.1 Evaluatie als deel van het leerproces 

Elk leerproces eindigt (en start) met een evaluatie en rapportering van de verzamelde gegevens. In een 
assessmentcultuur wordt evaluatie als een onderdeel van het leerproces gezien, en is ze méér dan alleen 
een beoordeling tijdens een momentopname. De pedagogisch-didactische meerwaarde schuilt in de 
mogelijke bijsturing van het leerproces, de inzichten in het leerproces en de verhoogde 
leerlingbetrokkenheid. Dat geeft aanleiding tot nieuwe evaluatievormen zoals 2coöperatieve evaluatie, 
peerevaluatie en zelfevalutie. De leerling moet vooraf goed weten waarover en hoe hij geëvalueerd wordt en 
welke de criteria zijn. 

Op het einde van de dit 1ste leerjaar B moeten de aangeboden verkenningsgebieden in een gepast 
evenwicht aanwezig zijn en als dusdanig bij de leerlingen worden geëvalueerd. 

6.2 Rapportering 

Rapporteren is verbonden met evalueren: het communiceren en het aanwenden van de resultaten. Om de 
rapportering bij de nieuwe evaluatievormen te laten aansluiten zijn de onderstaande aandachtspunten van 
belang: 

● de leerling moet goed weten waarover gerapporteerd wordt; 

● de leerling dient te weten op welke manier, met welke evaluatievormen er gewerkt werd/wordt; 

● het rapport moet begrijpbaar en duidelijk zijn (schooltaalproblematiek); 

● de leerling moet zijn persoonlijke sterkten en zwakten, verbetering of achteruitgang kunnen zien en de 
resultaten moet hij/zij kunnen vergelijken met die van zichzelf, niet met die van zijn referentiegroep; 

● een verbale (geschreven) commentaar verdient aanbeveling zowel bij het werken met een puntenschaal 
als met een letterschaal; 

● rapportering van sociale vaardigheden, attitudes en verwerkingsstrategieën mag niet ontbreken en 
wordt bij voorkeur verbaal gecommuniceerd. 

 

 

                                                 
2 Coöperatieve evaluatie: evaluatie gebaseerd op actief en samenwerkend leren 
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7 ONTWIKKELINGSDOELEN 

7.1 Kerncomponenten van techniek 

 
1 verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem onderzoeken: de functies en de 

relaties ertussen toelichten; 

2 onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert; 

3 voor enkele zelf gebruikte technische systemen illustreren hoe ze in de loop van de tijd geoptima-
liseerd zijn; 

4 in concrete voorbeelden de stappen van het technisch proces aanduiden: probleemstelling on-
derzoeken, ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren; 

5 in concrete ervaringen uit techniek het nut aantonen van de gebruikte hulpmiddelen zoals ge-
reedschappen, machines, grondstoffen, materialen, energie, informatie, menselijke inzet, geld-
middelen, tijd; 

6 technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen herkennen in verschillende 
verkenningsgebieden uit de wereld van techniek: informatie- en communicatietechniek, verzor-
ging, voeding, bouw, elektriciteit, hout, metaal, kunststoffen, schilder- en grafische technieken, 
mode, tuinbouw. 

7.2 Techniek als menselijke activiteit 

De leerlingen kunnen 

7 de vereisten waaraan een technisch systeem moet voldoen onderzoeken in functie van het ge-
bruik of de realisatie ervan; 

8 een eenvoudig ontwerp aanvullen uitgaande van de vooropgestelde vereisten; 

9 een eenvoudig constructieplan, een stuklijst, een receptuur, kwaliteitseisen en symbolen lezen in 
functie van een maakopdracht; 

10 een logisch stappenplan raadplegen en de te gebruiken hulpmiddelen kiezen in functie van de 
maakopdracht; 

11 een maakopdracht uitvoeren met oog voor vereisten van kwaliteit, veiligheid, ergonomie en mili-
eu; 

12 een gerealiseerd eindproduct toetsen aan de vooropgestelde vereisten; 

13 het eigen maakproces evalueren en voorstellen doen voor verbetering; 

14 de opeenvolgende stappen van het technisch proces doorlopen om een eenvoudig technisch 
systeem te realiseren; 

15 problemen oplossen bij het in dienst stellen en onderhouden van een technisch systeem; 

16 technische systemen zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch gebruiken; 
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17 bij het ontwerpen, maken en gebruiken in de klas gelijkenissen en verschillen aangeven met pro-
fessionele technische werkwijzen; 

18  technische systemen realiseren in verschillende verkenningsgebieden1 uit de wereld van tech-
niek: informatie- en communicatietechniek, verzorging, voeding, bouw, elektriciteit, hout, metaal, 
kunststoffen, schilder- en grafische technieken, mode, tuinbouw. 

7.3 Techniek en samenleving 

De leerlingen kunnen 

19 aan de hand van voorbeelden illustreren dat een technisch systeem ontworpen en gemaakt is om 
aan behoeften te voldoen; 

20 aan de hand van diverse toepassingen illustreren dat het gebruik van technische systemen zowel 
goede als slechte gevolgen kan hebben voor henzelf, voor de manier waarop mensen (sa-
men)leven en voor de natuur; 

21 voorbeelden geven van maatschappelijke keuzen die bepalend zijn voor het gebruik en de ont-
wikkeling van nieuwe technische systemen, nu en in het verleden; 

22 de wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving illustreren in verschillende verken-
ningsgebieden1 uit de wereld van techniek: informatie- en communicatietechniek, verzorging, 
voeding, bouw, elektriciteit, hout, metaal, kunststoffen, schilder- en grafische technieken, mode, 
tuinbouw; 

23* het belang erkennen van technische beroepen en van technische vaardigheden in de huidige 
samenleving, en daarbij geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen; 

24  duidelijk maken in welke beroepen en sectoren de uitgevoerde technieken van belang zijn. 

  

* De attitudes werden met een asterisk (*) aangeduid. 

 

Voor het realiseren van bovenstaande ontwikkelingsdoelen gelden volgende begripsomschrijvingen. 
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7.4 Kerncomponenten van techniek 

De vier kerncomponenten van techniek zijn: technisch systeem, technisch proces, hulpmiddelen en keuzen.  

● Technisch systeem 
Een technisch systeem is een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende elementen en onderdelen die 
gericht zijn op het bereiken van (een) bepaald(e) doel(en).  
In een technisch systeem kunnen zich natuurkundige, scheikundige of biologische fenomenen voordoen. 
 
De term technisch systeem kan betrekking hebben op het systeemaspect alleen of op alle aspecten (de 4 
kerncomponenten) van het technisch object. De gekozen toepassing van het ontwikkelingsdoel bepaalt 
welke van de twee benaderingen aangewezen is. 
 

● Technisch proces 
Een proces kent een geleidelijk verloop van een reeks acties om een technisch systeem in te zetten, te 
ontwikkelen of te verbeteren. 
Kenmerkend voor techniek is het technisch proces. 
Het technisch proces vertrekt vanuit een behoefte en verloopt volgens 5 stappen:  

o omschrijven van een probleem;  
o ontwerpen;  
o maken/realiseren;  
o in gebruik nemen;  
o evalueren. 

● Hulpmiddelen 
De kerncomponent ‘hulpmiddelen’ omvat alles wat nodig is om technische systemen efficiënter te laten 
functioneren, te verwezenlijken en hun werking te doorgronden. Daarmee worden onder andere bedoeld: 
materialen en grondstoffen, energie, machines en gereedschappen, meetinstrumenten, mensen, kapitaal, 
tijd … 

● Keuzen 
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 kun-
nen wet worden.  
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8 CRITERIA VOOR DE UITWERKING VAN DE TECHNIEKPROJEC-
TEN 

8.1 Uitgangspunt 

Kenmerkend voor techniek is het technisch proces. 
Een technische realisatie of een techniekproject met techniekactiviteiten komen tot stand na het doorlopen 
van het technisch proces, dat vertrekt vanuit een behoefte/probleemstelling en verloopt in 5 stappen: 

1 omschrijven van een probleem; 
2 ontwerpen; 
3 maken/realiseren; 
4 in gebruik nemen; 
5 evalueren. 

‘Ontwerpen’ moet hier gezien worden als al datgene wat ons toelaat en het mogelijk maakt een oplossing 
voor onze behoefte/probleemstelling te zoeken/vinden/onderzoeken. Het is ook een keuze maken na afwe-
ging van voor- en nadelen. 

‘Maken/realiseren’ is het realiseren van het gekozen ontwerp. Het is een ruim begrip en behelst zowel het 
effectief aanvullen van een ontwerp, aanpassen, onderhouden, gebruiksklaar maken, herstellen en optimali-
seren. Het is de fase waarin wat in de ‘ontwerpfase’ aan informatie is opgezocht, onderzocht, geleerd … in 
een concrete realisatie wordt omgezet. 

‘Evalueren’ staat hier voor het evalueren in hoeverre het technisch systeem dat in gebruik werd genomen 
een antwoord biedt/oplossing geeft aan de in stap 1 gestelde probleemstelling. Evalueren staat ook in ver-
houding tot de gemaakte keuzes in stap 2. Indien aanpassingen en/of verbeteringen nodig/nuttig/wenselijk 
zijn, geeft dit op zich weer aanleiding tot het stellen van een probleem en kan het technisch proces weer van 
stap 1 starten. 

8.2 Keuze van de techniekprojecten  

In Techniek zijn 11 verkenningsgebieden: voeding, tuinbouw, mode, bouw, hout, kunststoffen, metaal, elek-
triciteit, schilder- en grafische technieken, verzorging en informatie- en communicatietechnologie.  Hier moet 
de school er minimaal 5 uit kiezen waarvan minstens 1 keuze uit voeding-verzorging en 1 keuze uit hout-
bouw-metaal-elektriciteit. 

minstens 1 te kiezen uit voeding 
verzorging 

minstens 1 te kiezen uit hout 
bouw 
metaal 
elektriciteit 

sterk aanbevolen informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
vrij wel of niet te kiezen uit tuinbouw 

mode 
kunststoffen 
schilder- en grafische technieken 
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Per verkenningsgebied wordt het techniekproject gekozen vanuit het oogpunt van de hedendaagse tech-
niekgebruiker. 

Het techniekproject met techniekactiviteiten moet kunnen verbonden worden aan de leefwereld van de leer-
ling. Inspelen op de actualiteit verhoogt de betrokkenheid en de motivatie van de leerlingen. 

ICT is in de plaats gekomen van eenvoudig computergebruik. In tegenstelling tot het verkenningsgebied 
eenvoudig computergebruik is ICT geen verplicht verkenningsgebied. Rekeninghoudend met de heterogeni-
teit bij de beginsituatie van de leerlingen en rekeninghoudend met het belang van ICT - ondersteunende 
kennis, vaardigheden en inzichten in alle verkenningsgebieden is geopteerd om minimaal 6 u TV Techniek 
te blijven aanhouden met ICT als zesde en sterk aan te bevelen verkenningsgebied. 

Per verkenningsgebied moet 1 uur uit de lessentabel kunnen besteed worden. Dit impliceert dat de leerlin-
gen minimum vijf uur TV Techniek in de basisvorming krijgen. Naast de basisvorming vermeldt de lessenta-
bel ook complementaire activiteiten. Hier kunnen bijkomende uren worden besteed aan TV Techniek. Voor 
ieder uur dat men uit het complementair gedeelte toekent aan TV Techniek kan men stellen dat één extra 
verkenningsgebied wordt opgenomen. Hoe meer verkenningsgebieden een leerling aangereikt krijgt hoe 
meer keuzemogelijkheden hem/haar worden geboden met als gevolg dat de kans groter is dat meer talenten 
bij de leerling kunnen ontdekt worden.  

8.3 Aanpak van een techniekproject met techniekactiviteiten  

Een techniekproject moet vanuit een concrete probleemstelling (technisch proces: stap 1) starten om het 
technisch proces te doorlopen. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren in zijn verschillende 
dimensies: begrijpen, hanteren en duiden. 
Voor alle duidelijkheid geven we als richtgetallen mee: hanteren = 80% à 90% van de lestijd van een tech-
niekproject en duiden + begrijpen = 10% à 20 % van de lestijd van het gekozen techniekproject. 

Het techniekproject, met zijn techniekactiviteiten, verloopt bij voorkeur op een 3inductieve manier, vertrek-
kend vanuit leerlingenactiviteiten (technisch proces stappen 2,3,4) .  

Het technieklokaal moet zich lenen tot samenwerkend, onderzoekend leren en de organisatie van de activi-
teiten moet er zijn op afgestemd (zie ook de hoofdstukken ‘minimale  materiële vereisten’ en ‘belangrijke 
aanbevelingen’).  

De techniekprojecten gaan steeds uit van de leefwereld van de leerlingen maar krijgen ook een duiding naar 
de maatschappij. Maak op een zinvolle manier gebruik van wat zich in de actualiteit voordoet. 

Bij de techniekprojecten worden de machines, gereedschappen, materialen… steeds gekozen in functie van 
de mogelijkheden van de leerlingen. 

                                                 
3 Inductief: uit proefondervindelijk onderzoek afleidend, een manier van redeneren die als bewijs kan dienen 
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9 MINDMAPPING MET DE VERSCHILLENDE VERKENNINGSGE-
BIEDEN 

9.1 Algemeen 

Wat is het? 

In de leertheorie is een mindmap een grafisch schema (of informatieboom) dat vertrekt van een centraal 
onderwerp en dat hoofdzaken en daaraan verbonden bijzaken en verwante concepten koppelt. Een mind-
map kan helpen details van hoofdzaken te onderscheiden en informatie logisch te ordenen. Er worden geen 
beperkingen opgelegd voor het soort van verbindingen die worden gelegd, maar vaak worden kleuren, 
woorden en lijnen gehanteerd. Ook figuren en tekeningen kunnen in een mindmap. De verschillende ele-
menten worden ingedeeld naar belangrijkheid en in groepen of gebieden voorgesteld. 

Wat is het doel? 

Het concept mindmapping wordt al lang toegepast om te studeren, te brainstormen, voor het visualiseren 
van problemen en bij het oplossen van vraagstukken. De techniek van mindmapping is ontworpen om op 
een breinvriendelijke manier met informatie om te gaan. Tot op heden blijkt mindmapping een van de betere 
technieken om informatie overzichtelijk te maken.  
Afhankelijk van het doel van de mindmap en de context, kan zij getekend worden met de hand als een snelle 
notitie, of kan zij bijvoorbeeld voor een presentatie gedetailleerder worden uitgewerkt. Bovendien bestaan er 
ook gratis software of gratis programma’s (zoals eMindmaps®, freemind) die kunnen helpen bij het ontwikke-
len van een mindmap.  

Hoe een mindmap in dit leerplan interpreteren en hanteren? 

In de ontwikkelingsdoelen zijn de verkenningsgebieden uit de wereld van techniek: voeding, tuinbouw, mo-
de, bouw, hout, kunststoffen, metaal, elektriciteit, schilder- en grafische technieken, verzorging en informatie- 
en communicatietechnologie.   

De verkenningsgebieden vormen dan ook het onderwerp van elke mindmap. 

Technisch geletterd zijn betekent: techniek kunnen gebruiken, techniek in een bredere context kunnen plaat-
sen en inzicht hebben in techniek. Om technische geletterdheid te verwerven moeten dan ook de 3 dimen-
sies hanteren, duiden en begrijpen centraal staan. Vandaar dat deze telkens in een mindmap als eerste 
tak aangegeven zijn.  

Techniek hanteren betekent onderzoeken en technische realisaties gebruiksklaar maken, herstellen, aan-
passen, onderhouden, ontwerpen aanvullen, realiseren, optimaliseren … 
In een mindmap vinden we dit terug onder de takken: onderzoeksopdrachten en mogelijke realisaties. 
Elk techniekproject bestaat uit (een) realisatie(s). De realisatie wordt steeds voorafgegaan door (een) onder-
zoeksopdracht(en) of (een) practic(a)um.  

Het is niet de bedoeling dat in elk techniekproject dat op zich bestaat uit techniekactiviteiten én moet ge-
maakt  én moet hersteld én aangepast én onderhouden én ... worden. Het is wel de bedoeling dat een keuze 
of keuzes worden gemaakt van en/of ontwerpen aanvullen en/of maken en/of aanpassen en/of ....Op het 
einde van het eerste jaar moet alles aan bod zijn gekomen.  

In de mindmap zijn suggesties meegegeven van een mogelijke invulling bij het luik onderzoeksopdrachten. 
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Omdat de eerste stap van het technisch proces de probleemstelling/vraagstelling is, is hier dan ook bewust 
gekozen om de tak “hanteren” in de linkerbovenhoek te plaatsen.  Het moet als begin van een techniekpro-
ject worden gezien. 

Techniek in een bredere context kunnen plaatsen of techniek duiden is de werking, de ontwikkeling en 
het gebruik van techniek verbinden met een context buiten de techniek zelf. Dit betekent o.a. kennis hebben 
van de historische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen kunnen plaatsen in de maatschappelijke con-
text …  
In een mindmap vinden we dit terug onder de takken: impact, wettelijke bepalingen, beroepen en afspra-
ken. 
Onderwerpen uit "DUIDEN" worden aangebracht waar het past in het techniekproject. Die zijn afhankelijk 
van en verbonden aan de gekozen techniekactiviteiten uit het techniekproject. Alle onderwerpen, die in groe-
ne kleur zijn weergegeven, moeten minstens één keer over het ganse jaar aan bod komen. Voor de tak “be-
roepen” gaan we ervan uit dat dit in elk aangeboden verkenningsgebied aan bod komt. 
In een mindmap zijn suggesties (in grijze kleur) meegegeven van wat onder bepaalde onderwerpen kan 
worden verstaan. 

Inzicht hebben in techniek of techniek begrijpen is inzicht verwerven in het gebruik, de werking en de 
ontwikkeling van techniek bij techniekactiviteiten. Dit betekent o.a. de werking van technische realisaties 
kunnen verwoorden, kunnen uitleggen hoe een technische realisatie tot stand komt, weten waarvoor een 
technische realisatie gebruikt wordt, de (juiste keuzes) kunnen maken en deze keuzes verantwoorden, de 
juiste hulpmiddelen kunnen benoemen en hun nut in het proces kunnen duiden … 
In een mindmap vinden we dit terug onder de hoofdtak begrijpen. Dit is per verkenningsgebied heel speci-
fiek weergegeven/ingevuld.  
Onderwerpen uit "BEGRIJPEN" worden aangebracht waar het past in het techniekproject. Die zijn afhanke-
lijk van en verbonden aan de gekozen techniekactiviteiten uit het techniekproject. Per verkenningsgebied 
moeten alle onderwerpen die in blauwe kleur zijn weergegeven, in functie van de gekozen techniekprojec-
ten, aan bod gekomen.  
In de mindmap zijn suggesties (in grijze kleur) meegegeven van wat onder bepaalde onderwerpen kan wor-
den verstaan.  

Bij de realisatie van een techniekproject is het gebruik van mindmapping een handig middel om erover te 
waken dat de drie dimensies evenwichtig aanwezig zijn. Als daarbij dan nog rekening wordt gehouden met 
de in hoofdstuk 8 opgenomen criteria voor de uitwerking van een techniekproject, kan een leerkracht volledig 
in de geest van het TOS21-kader en de ontwikkelingsdoelen een techniekproject uitwerken om de leerlingen 
op een juiste manier techniek als techniekgebruiker aan te leren en bijgevolg technische geletterdheid bij te 
brengen. 

9.2 Legende bij de mindmap 

rode kleur: "HANTEREN" (linkerbovenhoek) 
groene kleur: "DUIDEN" (linkeronderhoek) 
blauwe kleur: "BEGRIJPEN" (rechts) 
grijze kleur: suggesties. 

(*) in het rood: Het is niet de bedoeling dat in elk verkenningsgebied een realisatie moet bestaan uit én ma-
ken én aanpassen én onderhouden én herstellen én … . Het is wel de bedoeling dat per verkenningsgebied 
een keuze of keuzes worden gemaakt van en/of een ontwerp aanvullen en/of maken en/of aanpassen 
en/of onderhouden en/of … Belangrijk is dat bij de realisatie van het totale leerplan alles aan bod gekomen 
is. 
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9.3 Mindmap verkenningsgebied: Informatie- en communicatietechnologie 
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9.4 Mindmap verkenningsgebied: Voeding 
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9.5 Mindmap verkenningsgebied: Tuinbouw 
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9.6 Mindmap verkenningsgebied: Mode 
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9.7 Mindmap verkenningsgebied: Bouw 
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9.8 Mindmap verkenningsgebied: Hout 
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9.9 Mindmap verkenningsgebied: Kunststoffen 
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9.10 Mindmap verkenningsgebied: Metaal 
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9.11 Mindmap verkenningsgebied: Elektriciteit 
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9.12 Mindmap verkenningsgebied: Schilder- en grafische technieken  
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9.13 Mindmap verkenningsgebied: Verzorging  
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10 BELANGRIJKE AANBEVELINGEN 

 
Om de algemene doelstellingen en de leerplandoelstellingen na te streven, om de veiligheid van eenieder te 
garanderen, om optimaal gebruik te maken van de onderwijstijd en om de kwaliteit te waarborgen, zijn vol-
gende aanbevelingen noodzakelijk: 

– het aantal leerlingen voor een leerkracht per lesactiviteit beperken van 12 tot maximum16; 

– continuïteit in de opdracht van de leerkracht nastreven; 

– een leraar TV Techniek heeft een zeker aantal uren TV Techniek in de lesopdracht;  

– organiseren van TV techniek in blokken. 
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11 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 

11.1 Infrastructureel: algemeen 

Om de algemene doelstellingen en de leerplandoelstellingen na te streven, om de veiligheid van eenieder te 
garanderen, om optimaal gebruik te maken van de onderwijstijd en om de kwaliteit te waarborgen is op het 
“algemeen infrastructurele vlak” het volgende noodzakelijk:  

– leerlingen krijgen de lessen TV Techniek in een degelijk uitgerust technieklokaal waar voldoende ge-
reedschappen en machines aanwezig zijn om de voorgestelde techniekprojecten uit te werken; 

– het technieklokaal moet in functie van de grootte van de klasgroep voldoende ruim zijn om actief en 
constructief leren mogelijk te maken.  
Hierbij zijn o.a. werktafels, lestafels, voldoende opbergruimte, een wasbak en  nutsvoorzieningen, die 
noodzakelijk zijn voor de in de school georganiseerde techniekprojecten met techniekactiviteiten, aan-
wezig;  

– het technieklokaal moet actief leren mogelijk maken en de nodige didactisch materialen en media zijn er 
aanwezig; 

– het technieklokaal moet steeds voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving en normen rond veiligheid, 
gezondheid en hygiëne.  
Enkele voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): afhankelijk van de machi-
nes en gereedschappen, de te verwerken materialen … voorzien in de nodige PBM’s zoals veiligheids-
bril, gehoorkap … 
Enkele voorbeelden van materialen, gereedschappen machines om het onderhoud te verzorgen 
van werkplaats, machines, gereedschappen … stofzuiger, schoonmaakdoeken, borstels, vuilblik, 
handborstel, dweilen, emmers, trekkers … 
Enkele voorbeelden van materiaal voor een verantwoorde afvalverwerking: voldoende containers 
om afval te kunnen scheiden volgens de richtlijnen van de afvalmaatschappij, containers om recupe-
reerbaar materiaal te verzamelen …. 

11.2 Infrastructureel: specifiek 

– Tijdens de lessen TV Techniek moet de leerkracht  steeds de mogelijkheid hebben om hetzij geput uit 
eigen gegevens hetzij via een didactisch softwarepakket hetzij via het internet iets te kunnen projecte-
ren/tonen/demonstreren.  Beamer en internetaansluiting zijn standaard uitrusting in een technieklokaal. 

– De leerkracht moet kunnen beschikken over minimum 1 computer met internetaansluiting per 3 leerlin-
gen. Printen moet mogelijk zijn. 

– In het technieklokaal zijn de nodige didactische middelen, materialen en/of hulpmiddelen (zoals allerlei 
gereedschappen, machines) aanwezig om practicumopdrachten uit te voeren. 

– Alle materialen, gereedschappen, machines en ICT-materiaal zijn aanwezig om:  
- een ontwerp aan te vullen; 
- (een werkstuk) te maken; 
- aan te passen; 
- te onderhouden; 
- gebruiksklaar te maken; 
- te herstellen; 
- te optimaliseren. 
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11.3 Infrastructureel: per verkenningsgebied 

Hieronder zijn per verkenningsgebied voorbeelden opgenomen van wat in het technieklokaal aanwe-
zig kan zijn in functie van de gekozen techniekprojecten. (Zie eventueel ook naar de suggesties per 
mindmap) 

Informatie- en communicatietechnologie 
Een computer per leerling: met mogelijkheid tot printen, met software in functie van gekozen verwerking van 
de leerstof , aangesloten op netwerk/internet. 
Aanwezigheid van gepaste info, inhouden, didactisch materiaal, methodieken… 
Voeding 
(microgolf)oven, koelkast, diepvriezer, fornuis, weegschaal, mixer … 
Voldoende middelen, materialen en apparaten of toestellen om te kunnen snijden, kloppen, mengen, raspen, 
pletten, bakken, koken, wegen en meten, serveren, bewaren, afwassen, de omgeving te verzorgen …  
Aanwezigheid van gepaste informatie, inhouden, didactisch materiaal, methodieken (voedingsdriehoek, re-
cepturen …) 

Tuinbouw 
Plantenspuit, kruiwagen, hak, hark, frees, klauw, schop, spade, schoffel, bollenplanter, snoeischaar… 
Voldoende middelen, grondstoffen en gereedschappen om de grond te kunnen bewerken, te vermeerderen, 
te oogsten, de teelt te verzorgen … 
Aanwezigheid van gepaste informatie, inhouden, didactisch materiaal, methodieken (plantenkennis, bodem-
structuur, beplantingsplan …) 

Mode 
Strijkijzer 
Voldoende middelen, materialen en apparaten of toestellen om te kunnen naaien, breien, haken, borduren, 
vilten, strijken, knopen, vlechten, rijgen, weven, punniken, werken rond macramé, verven, bedrukken, vor-
men tekenen, knippen, collages maken … 
Aanwezigheid van gepaste informatie, inhouden, didactisch materiaal, methodieken (allerhande modebla-
den, technische tekeningen …) 

Bouw 
Tafelboormachine (kolomboormachine), accu handboormachine 
Voldoende middelen, gereedschappen, grondstoffen en materialen om te meten, af te tekenen, te controle-
ren, te metselen, te betegelen, te voegen, het werkstuk af te werken, (bekisting) te (de) monteren, manueel 
te zagen, te boren … 
Aanwezigheid van gepaste informatie, inhouden, didactisch materiaal, methodieken( technische tekeningen, 
productinfo…) 

Hout 
Tafelboormachine (kolomboormachine), accu handboormachine, figuurzaagmachine, schuurband/schijf 
Voldoende middelen, gereedschappen en materialen om te meten, af te tekenen, te controleren, te grave-
ren, te raspen, te vijlen, bramen te verwijderen, het werkstuk af te werken, te (de)monteren, manueel te za-
gen, te boren, te spannen en te klemmen 
Aanwezigheid van gepaste informatie, inhouden, didactisch materiaal, methodieken(technische tekeningen, 
productinfo …) 
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Kunststoffen 
Tafelboormachine (kolomboormachine), accu handboormachine, figuurzaagmachine, plooimachine 
Voldoende middelen, gereedschappen, grondstoffen en materialen om te meten, af te tekenen, te controle-
ren, te vijlen, te (de)monteren, manueel te zagen, te boren, te spannen, te klemmen, te plooien … 
Aanwezigheid van gepaste informatie, inhouden, didactisch materiaal, methodieken(technische tekeningen, 
productinfo …) 

Metaal 
Tafelboormachine (kolomboormachine), vingerzetbank, plooibank, puntlasmachine, hefboomschaar, gra-
veertoestel, pons, oven 
Voldoende middelen, gereedschappen, grondstoffen en materialen om te meten, af te tekenen, te controle-
ren, te graveren, te vijlen, bramen te verwijderen, het werkstuk af te werken, te (de)monteren, manueel te 
zagen, te boren, te spannen en te klemmen, te puntlassen, te solderen, te buigen, te plooien, te knippen, 
schroefdraad te snijden, te ponsen, te vervormen … 
Aanwezigheid van gepaste informatie, inhouden, didactisch materiaal, methodieken(technische tekeningen, 
productinfo …) 

Elektriciteit 
Tafelboormachine (kolomboormachine), accu handboormachine 
Voldoende middelen, gereedschappen en materialen om te meten, af te tekenen, te controleren, te 
(de)monteren, manueel te zagen, te boren, te solderen, te buigen, te plooien, te knippen, te ontmantelen, te 
strippen, aan te sluiten, te verbinden… 
Aanwezigheid van gepaste informatie, inhouden, didactisch materiaal, methodieken(schematische  tekenin-
gen, productinfo …) 

Schilder- en grafische technieken 
PC(‘s) en (kleuren)printer, schets- en tekenpapier,  papier- en kartonsoorten, teken-, schilder-, snij-, kleef- en 
meetmaterialen en –gereedschappen waaronder inkten en verf,… 
Aanwezigheid van gepaste informatie, inhouden, didactisch materiaal (grafische modellen), methodieken 
(schematische tekeningen, productinfo …) 
 
Verzorging 
Wasmachine, strijkijzer, droogkast, haardroger, stofzuiger 
Voldoende materialen, middelen om het lichaam dagelijks te verzorgen, de kleding te behandelen, de omge-
ving te verzorgen, eerste hulp te leren bieden. 
Aanwezigheid van gepaste informatie, inhouden, didactisch materiaal, methodieken (productinfo, onder-
houdsetikettering …) 

 


