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Algemene gegevens

Algemene gegevens jaarplan

klas + studierichting: 5STW

Graad/leerjaar: 3e graad 1e leerjaar

Vak (+ aantal uren): Sociale Wetenschappen (5u)

Leraar: Beerten K/Janssen I./Paesen R./Stienissen G.

Leerplannummer: D/2011/7841/038 SW

Handboek(en): GEEN

Gebruikte cursussen?: EIGEN CURSUS

Naslagwerken leerling: Cursus
Website : https://sites.google.com/a/augustinus-bree.be/socialewetenschappen/
DVD (te raadplegen, aanwezig in lokaal SW en op S-schijf SAB)
Boeken, tijdschriften en folders (te raadplegen, aanwezig in lokaal SW)

Naslagwerken leraar: Cursus
Voorbeeldcursus VVKSO
Sowieso informatieboek
Websites (links via vak SW op Smartschool)
Boeken waaronder :
- Adriaenssens, P. (2009) : Gids voor succesvol opvoeden
- Struyven, K. ea (2009) : Groot worden
Psychologie magazine
Kranten
Tijdschrift 'Botsing'
(...)

Didactisch materiaal: eigen cursus, eigen PPT, DVD (fragmenten Groeien, To walk again, klasseTV, ...)
zelfgemaakte videoclips (door leerlingen), artikels actualiteitsvraagstukken, sprekers
(FAS, ...)
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

D1 : MENS – GEDRAG EN BEÏNVLOEDENDE FACTOREN

trim
1

Beïnvloedende interne en externe factoren 16 2 3

-Wat is gedrag?
-Welke factoren beïnvloeden
ons gedrag? (intern-extern),
biologische processen,
leerprocessen, cognitieve
processen, psychodynamische
processen, culturele omgeving,
sociale omgeving

Vakoverschrijdende eindtermen

Leren leren
1 werken ordelijk.

2 weten dat kennis en vaardigheden via verschillende leerstrategien kunnen verworven worden.

5 maken adequaat gebruik van inhoudstafel en register.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

1 De jongere koppelt interne en externe factoren die de mens en zijn gedrag kunnen beïnvloeden aan concreet
gedrag;

• Het gaat over waarneembaar gedrag of het concrete handelen of geleerd gedrag, niet over reflexen

• Interne factoren die de mens (en zijn gedrag kunnen) beïnvloeden:

• biologische factoren

• leerprocessen

• cognitieve processen

• psychodynamische factoren

• Externe factoren die de mens (en zijn gedrag kunnen) beïnvloeden:

• sociale-culterele factoren

Systeemdenken 2 1 1

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

2 De jongere brengt aan de hand van voorbeelden de onderlinge samenhang en interactie tussen de
verschillende factoren die de mens en zijn gedrag kunnen beïnvloeden in kaart;

• Systeemdenken: factoren en de mens zijn in samenhang en interactie, dynamisch en onlosmakelijk

Schema mens-gedrag en beïnvloedende factoren 4 1
Toepassing To walk again

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

3 De jongere kadert het schema "mens - gedrag en beïnvloedende factoren" binnen de component SW en
binnen het studierichtingsprofiel.

• In samenhang en interactie: dynamisch en onlosmakelijk

• Schema "mens - gedrag en beïnvloedende factoren" in relatie tot de verschillende componenten binnen
de studierichting

• Schema "mens - gedrag en beïnvloedende factoren" in relatie tot studierichtingsprofiel

D2 : DE LICHAMELIJKE, COGNITIEVE EN SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING VAN DE MENS

trim
1

Psychologie 8 2 1

-Mensenkennis 
-Wetenschappelijke kennis over
de mens
-Psychologie
Toepassing psychologische
experimenten
Toepassing wetenschappelijk
onderzoek

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam
1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk.

Leren leren
1 werken ordelijk.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

5Jaarplan Jaarplan 5STW SOCIALE WETENSCHAPPEN



Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

4 De jongere duidt met voorbeelden het belang van ontwikkelingspsychologie aan voor het dagelijks leven;

• Verschil tussen mensenkennis en psychologie

• Psychologie is de wetenschappelijke studie van het gedrag en van de mentale processen van individuen

• Ontwikkelen is veranderen, is het invoegen van de nieuwe mogelijkheden die men heeft verworven (door
steeds grotere beheersing en differentiatie) in de eisen en verwachtingen die vanuit je omgeving gesteld
worden

Levensloop en ontwikkelen 8 2 1

-Ontwikkelen
Toepassing nature-nurture-zelfbepaling
-Ontwikkelingsfasen
-Ontwikkelingstaken
-Ontwikkelingsdomeinen
--> lichamelijke, motorische, perceptuele,
cognitieve, sociaal-emotionele, morele en
seksuele ontwikkeling
De bespreking ervan komt terug in alle
onderstaande ontwikkelingsfasen.

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam
14 gaan alert om met media.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

5 De jongere brengt de verschillende ontwikkelingsgebieden en hun onderlinge samenhang in kaart;
• Ontwikkelingsgebieden en onderlinge samenhang:

• Ontwikkelen is veranderen op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk gebied.

6 De jongere geeft met voorbeelden aan wanneer een nieuwe fase in ontwikkeling treedt;
• Ontwikkelingsfasen of perioden:

kindertijd, jeugdperiode en volwassenheid.

7 De jongere vergelijkt verschillende benaderingen m.b.t. het afbakenen en benoemen van verschillende fasen
en gebieden; Het afbakenen en benoemen van fasen en gebieden is contextbepaald en tijdsgebonden.
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

november Examenopdracht Kerstmis 8

Onderzoek, verwerking van ontwikkeling
op niveau van de kleuter :
- onder begeleiding samenstellen
kleuterboekje
- voorlezen in de kleuterklas

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam
1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk.

2 kunnen originele ideen en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.

3 ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren.

4 blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven.

5 houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.

7 kunnen schoonheid creren.

8 benutten leerkansen in diverse situaties.

9 zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden.

10 engageren zich spontaan.

11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria.

12 zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.

18 gedragen zich respectvol.

19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen.

Context 2: Mentale gezondheid
1 gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties.

Context 3: Sociorelationele ontwikkeling
2 erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties.

3 accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie.
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

Leren leren
3 kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen.

5 kunnen informatie samenvatten.

10 kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

8 De jongere geeft voorbeelden van de unieke ontwikkeling van elke mens en de beïnvloedende factoren die
daarin een rol spelen;

Unieke ontwikkeling
• Ontwikkelingsfasen worden door heel wat factoren beïnvloed waardoor deze ontwikkelingsfasen bij

iedere unieke persoon op een eigen manier gekleurd worden

• Beïnvloedende factoren: temperament, persoonlijke eigenschappen, cultuur en milieu, opvoedings- en
leefklimaat, sfeer in gezin of gezinsvervangende situatie, toevallige factoren als verlies van ouder, door
het leven gaan met een beperking,…

9 De jongere onderzoekt de rijkdom van verscheidenheid in ontwikkeling bij mensen;

Verscheidenheid
• uniciteit van elke mens, unieke ontwikkeling.

• verscheidenheid tussen mensen

10 De jongere herkent en benoemt, vanuit observaties de lichamelijke ontwikkeling van de mens doorheen de
ontwikkelingsfasen;

• Lichamelijke ontwikkeling

11 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de
cognitieve ontwikkeling van de mens doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Cognitieve ontwikkeling

12 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de sociaal–emotionele ontwikkeling van de mens
doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Sociaal – emotionele ontwikkeling
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

13 De jongere onderzoekt hoe thema "s in verschillende leeftijdsfasen geconcretiseerd worden.

Thema
• veiligheid, geborgenheid/loslaten, verlies

• maken van keuzes

• communicatie

• spel

• samenleven

• beleven

• identiteit

• engagement

• zingeving

• ...

Het begin van leven... 16 3 2
- Prenatale, perinatale en postnatale fase
Spreker FAS
- De zuigeling

Vakoverschrijdende eindtermen

Leren leren
1 werken systematisch.

11 kunnen het eigen aandeel in slagen en mislukken inschatten.

Leerplandoelstellingen
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

6 De jongere geeft met voorbeelden aan wanneer een nieuwe fase in ontwikkeling treedt;
• Ontwikkelingsfasen of perioden:

kindertijd, jeugdperiode en volwassenheid.

8 De jongere geeft voorbeelden van de unieke ontwikkeling van elke mens en de beïnvloedende factoren die
daarin een rol spelen;

Unieke ontwikkeling
• Ontwikkelingsfasen worden door heel wat factoren beïnvloed waardoor deze ontwikkelingsfasen bij

iedere unieke persoon op een eigen manier gekleurd worden

• Beïnvloedende factoren: temperament, persoonlijke eigenschappen, cultuur en milieu, opvoedings- en
leefklimaat, sfeer in gezin of gezinsvervangende situatie, toevallige factoren als verlies van ouder, door
het leven gaan met een beperking,…

9 De jongere onderzoekt de rijkdom van verscheidenheid in ontwikkeling bij mensen;

Verscheidenheid
• uniciteit van elke mens, unieke ontwikkeling.

• verscheidenheid tussen mensen

10 De jongere herkent en benoemt, vanuit observaties de lichamelijke ontwikkeling van de mens doorheen de
ontwikkelingsfasen;

• Lichamelijke ontwikkeling

11 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de
cognitieve ontwikkeling van de mens doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Cognitieve ontwikkeling

12 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de sociaal–emotionele ontwikkeling van de mens
doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Sociaal – emotionele ontwikkeling
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

13 De jongere onderzoekt hoe thema "s in verschillende leeftijdsfasen geconcretiseerd worden.

Thema
• veiligheid, geborgenheid/loslaten, verlies

• maken van keuzes

• communicatie

• spel

• samenleven

• beleven

• identiteit

• engagement

• zingeving

• ...

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

De peuter (1-3j) 8 1 1

Vakoverschrijdende eindtermen

Context 2: Mentale gezondheid
1 gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties.
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

6 De jongere geeft met voorbeelden aan wanneer een nieuwe fase in ontwikkeling treedt;
• Ontwikkelingsfasen of perioden:

kindertijd, jeugdperiode en volwassenheid.

8 De jongere geeft voorbeelden van de unieke ontwikkeling van elke mens en de beïnvloedende factoren die
daarin een rol spelen;

Unieke ontwikkeling
• Ontwikkelingsfasen worden door heel wat factoren beïnvloed waardoor deze ontwikkelingsfasen bij

iedere unieke persoon op een eigen manier gekleurd worden

• Beïnvloedende factoren: temperament, persoonlijke eigenschappen, cultuur en milieu, opvoedings- en
leefklimaat, sfeer in gezin of gezinsvervangende situatie, toevallige factoren als verlies van ouder, door
het leven gaan met een beperking,…

9 De jongere onderzoekt de rijkdom van verscheidenheid in ontwikkeling bij mensen;

Verscheidenheid
• uniciteit van elke mens, unieke ontwikkeling.

• verscheidenheid tussen mensen

10 De jongere herkent en benoemt, vanuit observaties de lichamelijke ontwikkeling van de mens doorheen de
ontwikkelingsfasen;

• Lichamelijke ontwikkeling

11 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de
cognitieve ontwikkeling van de mens doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Cognitieve ontwikkeling

12 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de sociaal–emotionele ontwikkeling van de mens
doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Sociaal – emotionele ontwikkeling
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

13 De jongere onderzoekt hoe thema "s in verschillende leeftijdsfasen geconcretiseerd worden.

Thema
• veiligheid, geborgenheid/loslaten, verlies

• maken van keuzes

• communicatie

• spel

• samenleven

• beleven

• identiteit

• engagement

• zingeving

• ...

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

trim
2

De kleuter (3-6j) 6 1 1

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

Doelstellingen Leerinhouden

6 De jongere geeft met voorbeelden aan wanneer een nieuwe fase in ontwikkeling treedt;
• Ontwikkelingsfasen of perioden:

kindertijd, jeugdperiode en volwassenheid.

7 De jongere vergelijkt verschillende benaderingen m.b.t. het afbakenen en benoemen van verschillende fasen
en gebieden; Het afbakenen en benoemen van fasen en gebieden is contextbepaald en tijdsgebonden.

8 De jongere geeft voorbeelden van de unieke ontwikkeling van elke mens en de beïnvloedende factoren die
daarin een rol spelen;

Unieke ontwikkeling
• Ontwikkelingsfasen worden door heel wat factoren beïnvloed waardoor deze ontwikkelingsfasen bij

iedere unieke persoon op een eigen manier gekleurd worden

• Beïnvloedende factoren: temperament, persoonlijke eigenschappen, cultuur en milieu, opvoedings- en
leefklimaat, sfeer in gezin of gezinsvervangende situatie, toevallige factoren als verlies van ouder, door
het leven gaan met een beperking,…

9 De jongere onderzoekt de rijkdom van verscheidenheid in ontwikkeling bij mensen;

Verscheidenheid
• uniciteit van elke mens, unieke ontwikkeling.

• verscheidenheid tussen mensen

10 De jongere herkent en benoemt, vanuit observaties de lichamelijke ontwikkeling van de mens doorheen de
ontwikkelingsfasen;

• Lichamelijke ontwikkeling

11 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de
cognitieve ontwikkeling van de mens doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Cognitieve ontwikkeling

12 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de sociaal–emotionele ontwikkeling van de mens
doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Sociaal – emotionele ontwikkeling
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

13 De jongere onderzoekt hoe thema "s in verschillende leeftijdsfasen geconcretiseerd worden.

Thema
• veiligheid, geborgenheid/loslaten, verlies

• maken van keuzes

• communicatie

• spel

• samenleven

• beleven

• identiteit

• engagement

• zingeving

• ...

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

Lagere schoolkind (6-12j) 10
1

1

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

Doelstellingen Leerinhouden

6 De jongere geeft met voorbeelden aan wanneer een nieuwe fase in ontwikkeling treedt;
• Ontwikkelingsfasen of perioden:

kindertijd, jeugdperiode en volwassenheid.

7 De jongere vergelijkt verschillende benaderingen m.b.t. het afbakenen en benoemen van verschillende fasen
en gebieden; Het afbakenen en benoemen van fasen en gebieden is contextbepaald en tijdsgebonden.

8 De jongere geeft voorbeelden van de unieke ontwikkeling van elke mens en de beïnvloedende factoren die
daarin een rol spelen;

Unieke ontwikkeling
• Ontwikkelingsfasen worden door heel wat factoren beïnvloed waardoor deze ontwikkelingsfasen bij

iedere unieke persoon op een eigen manier gekleurd worden

• Beïnvloedende factoren: temperament, persoonlijke eigenschappen, cultuur en milieu, opvoedings- en
leefklimaat, sfeer in gezin of gezinsvervangende situatie, toevallige factoren als verlies van ouder, door
het leven gaan met een beperking,…

9 De jongere onderzoekt de rijkdom van verscheidenheid in ontwikkeling bij mensen;

Verscheidenheid
• uniciteit van elke mens, unieke ontwikkeling.

• verscheidenheid tussen mensen

10 De jongere herkent en benoemt, vanuit observaties de lichamelijke ontwikkeling van de mens doorheen de
ontwikkelingsfasen;

• Lichamelijke ontwikkeling

11 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de
cognitieve ontwikkeling van de mens doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Cognitieve ontwikkeling

12 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de sociaal–emotionele ontwikkeling van de mens
doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Sociaal – emotionele ontwikkeling
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

13 De jongere onderzoekt hoe thema "s in verschillende leeftijdsfasen geconcretiseerd worden.

Thema
• veiligheid, geborgenheid/loslaten, verlies

• maken van keuzes

• communicatie

• spel

• samenleven

• beleven

• identiteit

• engagement

• zingeving

• ...

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

Adolescent (12-18j) 6 1 1

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

6 De jongere geeft met voorbeelden aan wanneer een nieuwe fase in ontwikkeling treedt;
• Ontwikkelingsfasen of perioden:

kindertijd, jeugdperiode en volwassenheid.

7 De jongere vergelijkt verschillende benaderingen m.b.t. het afbakenen en benoemen van verschillende fasen
en gebieden; Het afbakenen en benoemen van fasen en gebieden is contextbepaald en tijdsgebonden.

8 De jongere geeft voorbeelden van de unieke ontwikkeling van elke mens en de beïnvloedende factoren die
daarin een rol spelen;

Unieke ontwikkeling
• Ontwikkelingsfasen worden door heel wat factoren beïnvloed waardoor deze ontwikkelingsfasen bij

iedere unieke persoon op een eigen manier gekleurd worden

• Beïnvloedende factoren: temperament, persoonlijke eigenschappen, cultuur en milieu, opvoedings- en
leefklimaat, sfeer in gezin of gezinsvervangende situatie, toevallige factoren als verlies van ouder, door
het leven gaan met een beperking,…

9 De jongere onderzoekt de rijkdom van verscheidenheid in ontwikkeling bij mensen;

Verscheidenheid
• uniciteit van elke mens, unieke ontwikkeling.

• verscheidenheid tussen mensen

10 De jongere herkent en benoemt, vanuit observaties de lichamelijke ontwikkeling van de mens doorheen de
ontwikkelingsfasen;

• Lichamelijke ontwikkeling

11 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de
cognitieve ontwikkeling van de mens doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Cognitieve ontwikkeling

12 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de sociaal–emotionele ontwikkeling van de mens
doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Sociaal – emotionele ontwikkeling
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

13 De jongere onderzoekt hoe thema "s in verschillende leeftijdsfasen geconcretiseerd worden.

Thema
• veiligheid, geborgenheid/loslaten, verlies

• maken van keuzes

• communicatie

• spel

• samenleven

• beleven

• identiteit

• engagement

• zingeving

• ...

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

Volwassene (18-60j) 3 1

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

6 De jongere geeft met voorbeelden aan wanneer een nieuwe fase in ontwikkeling treedt;
• Ontwikkelingsfasen of perioden:

kindertijd, jeugdperiode en volwassenheid.

7 De jongere vergelijkt verschillende benaderingen m.b.t. het afbakenen en benoemen van verschillende fasen
en gebieden; Het afbakenen en benoemen van fasen en gebieden is contextbepaald en tijdsgebonden.

8 De jongere geeft voorbeelden van de unieke ontwikkeling van elke mens en de beïnvloedende factoren die
daarin een rol spelen;

Unieke ontwikkeling
• Ontwikkelingsfasen worden door heel wat factoren beïnvloed waardoor deze ontwikkelingsfasen bij

iedere unieke persoon op een eigen manier gekleurd worden

• Beïnvloedende factoren: temperament, persoonlijke eigenschappen, cultuur en milieu, opvoedings- en
leefklimaat, sfeer in gezin of gezinsvervangende situatie, toevallige factoren als verlies van ouder, door
het leven gaan met een beperking,…

9 De jongere onderzoekt de rijkdom van verscheidenheid in ontwikkeling bij mensen;

Verscheidenheid
• uniciteit van elke mens, unieke ontwikkeling.

• verscheidenheid tussen mensen

10 De jongere herkent en benoemt, vanuit observaties de lichamelijke ontwikkeling van de mens doorheen de
ontwikkelingsfasen;

• Lichamelijke ontwikkeling

11 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de
cognitieve ontwikkeling van de mens doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Cognitieve ontwikkeling

12 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de sociaal–emotionele ontwikkeling van de mens
doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Sociaal – emotionele ontwikkeling
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

13 De jongere onderzoekt hoe thema "s in verschillende leeftijdsfasen geconcretiseerd worden.

Thema
• veiligheid, geborgenheid/loslaten, verlies

• maken van keuzes

• communicatie

• spel

• samenleven

• beleven

• identiteit

• engagement

• zingeving

• ...

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

trim
3

Ouderdom (60-...j) 5 1 1

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

Doelstellingen Leerinhouden

6 De jongere geeft met voorbeelden aan wanneer een nieuwe fase in ontwikkeling treedt;
• Ontwikkelingsfasen of perioden:

kindertijd, jeugdperiode en volwassenheid.

7 De jongere vergelijkt verschillende benaderingen m.b.t. het afbakenen en benoemen van verschillende fasen
en gebieden; Het afbakenen en benoemen van fasen en gebieden is contextbepaald en tijdsgebonden.

8 De jongere geeft voorbeelden van de unieke ontwikkeling van elke mens en de beïnvloedende factoren die
daarin een rol spelen;

Unieke ontwikkeling
• Ontwikkelingsfasen worden door heel wat factoren beïnvloed waardoor deze ontwikkelingsfasen bij

iedere unieke persoon op een eigen manier gekleurd worden

• Beïnvloedende factoren: temperament, persoonlijke eigenschappen, cultuur en milieu, opvoedings- en
leefklimaat, sfeer in gezin of gezinsvervangende situatie, toevallige factoren als verlies van ouder, door
het leven gaan met een beperking,…

9 De jongere onderzoekt de rijkdom van verscheidenheid in ontwikkeling bij mensen;

Verscheidenheid
• uniciteit van elke mens, unieke ontwikkeling.

• verscheidenheid tussen mensen

10 De jongere herkent en benoemt, vanuit observaties de lichamelijke ontwikkeling van de mens doorheen de
ontwikkelingsfasen;

• Lichamelijke ontwikkeling

11 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de
cognitieve ontwikkeling van de mens doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Cognitieve ontwikkeling

12 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de sociaal–emotionele ontwikkeling van de mens
doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Sociaal – emotionele ontwikkeling
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

13 De jongere onderzoekt hoe thema "s in verschillende leeftijdsfasen geconcretiseerd worden.

Thema
• veiligheid, geborgenheid/loslaten, verlies

• maken van keuzes

• communicatie

• spel

• samenleven

• beleven

• identiteit

• engagement

• zingeving

• ...

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

maart-april Examenopdracht juni 8
Onderzoek en verwerking van ontwikkeling
op niveau van het lagere schoolkind met
ontwikkelingsstoornissen

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk.

2 kunnen originele ideen en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.

3 ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren.

4 blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven.

5 houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.

7 kunnen schoonheid creren.

8 benutten leerkansen in diverse situaties.

9 zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden.

10 engageren zich spontaan.

11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria.

12 zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.

13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

18 gedragen zich respectvol.

19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen.

20 nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving.

21 verwerven inzicht in de eigen sterkte en zwakke punten.

25 stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en dat van anderen.

26 gaan om met verscheidenheid.

Context 2: Mentale gezondheid
1 gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties.

Context 3: Sociorelationele ontwikkeling
3 accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie.

5 handelen discreet in situaties die dat vereisen.

Context 7: Socioculturele samenleving
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

2 gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

7 De jongere vergelijkt verschillende benaderingen m.b.t. het afbakenen en benoemen van verschillende fasen
en gebieden; Het afbakenen en benoemen van fasen en gebieden is contextbepaald en tijdsgebonden.

8 De jongere geeft voorbeelden van de unieke ontwikkeling van elke mens en de beïnvloedende factoren die
daarin een rol spelen;

Unieke ontwikkeling
• Ontwikkelingsfasen worden door heel wat factoren beïnvloed waardoor deze ontwikkelingsfasen bij

iedere unieke persoon op een eigen manier gekleurd worden

• Beïnvloedende factoren: temperament, persoonlijke eigenschappen, cultuur en milieu, opvoedings- en
leefklimaat, sfeer in gezin of gezinsvervangende situatie, toevallige factoren als verlies van ouder, door
het leven gaan met een beperking,…

9 De jongere onderzoekt de rijkdom van verscheidenheid in ontwikkeling bij mensen;

Verscheidenheid
• uniciteit van elke mens, unieke ontwikkeling.

• verscheidenheid tussen mensen

10 De jongere herkent en benoemt, vanuit observaties de lichamelijke ontwikkeling van de mens doorheen de
ontwikkelingsfasen;

• Lichamelijke ontwikkeling

11 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de
cognitieve ontwikkeling van de mens doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Cognitieve ontwikkeling

12 De jongere herkent en benoemt vanuit observaties de sociaal–emotionele ontwikkeling van de mens
doorheen de ontwikkelingsfasen;

• Sociaal – emotionele ontwikkeling
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

13 De jongere onderzoekt hoe thema "s in verschillende leeftijdsfasen geconcretiseerd worden.

Thema
• veiligheid, geborgenheid/loslaten, verlies

• maken van keuzes

• communicatie

• spel

• samenleven

• beleven

• identiteit

• engagement

• zingeving

• ...

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

D3 PEDAGOGISCH HANDELEN

trim
3

Wat is pedagogisch handelen? 1
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

Vakoverschrijdende eindtermen

Context 7: Socioculturele samenleving
1 beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen.

2 gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.

3 illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

Het opvoedingsmilieu 6 1 Gezin, school, vrije tijd

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

15 De jongere brengt de elementen die de visie op het pedagogisch handelen kunnen bepalen in kaart;
• Bepalende elementen: levensbeschouwing en mensbeeld, eigen ervaringen, eigen ontwikkeling, relatie

opvoeder-kind/jongere, situatie, rol, milieu, …

Opvoedingsmilieu als pedagogisch milieu 10 1

- Nieuwe gezinsvormen
- Verschillende pedagogische
onderwijsmethodes
- Verenigingen als bron van sociaal kapitaal
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam
2 kunnen originele ideen en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.

3 ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren.

16 houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld.

17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten.

Context 3: Sociorelationele ontwikkeling
7 bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangschapsafbreking.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

15 De jongere brengt de elementen die de visie op het pedagogisch handelen kunnen bepalen in kaart;
• Bepalende elementen: levensbeschouwing en mensbeeld, eigen ervaringen, eigen ontwikkeling, relatie

opvoeder-kind/jongere, situatie, rol, milieu, …

16 De jongere onderzoekt de relatie tussen een bepaalde (mens)visie en een pedagogische methode; • Opvoeder handelt vanuit een bepaalde visie

17 De jongere observeert het pedagogisch handelen in bepaalde situaties en verbindt deze observaties met
achterliggende methode(s) en visies;

• Mogelijke pedagogische methodes: Montessori (kindgericht), Steiner (antroposofisch)

18 De jongere onderzoekt het opvoedingsproject van de eigen school; • Verschillende scholen en hun opvoedingsproject

19 De jongere toetst de gevolgen van het opvoedingsprojec van de school voor het pedagogisch handelen aan
de eigen schoolervaringen;

• Gevolgen voor het pedagogisch handelen

28Jaarplan Jaarplan 5STW SOCIALE WETENSCHAPPEN



Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

20 De jongere onderzoekt welke sociaal culturele factoren een invloed kunnen hebben op het pedagogisch
handelen en op het kind/de jongere;

• Verschillende functies van en relaties binnen een gezin of binnen gezinsvervangende situaties

• Veranderlijkheid van gezinssituatie voor kinderen

• Verschillende tijdsbesteding: georganiseerd en vrij, verschillende opdrachten/ keuzes, …

• Gevolgen voor het pedagogisch handelen

• Gevolgen voor het gedrag van kinderen/jongeren

21 De jongere onderzoekt de samenhang van opvoedingsklimaat, stijl en middelen bij het pedagogisch
handelen in bepaalde situaties;

• Pedagogisch handelen als een dynamisch gegeven:

• binnen een bepaald klimaat/sfeer

• vanuit een bepaalde stijl

• met bepaalde middelen

• Situatie: gevaar, onderwijs, vrije tijd, competitiesport, …

• Diverse groepssituaties: klasgenoten, gezinsgenoten, sportgenoten, peergroep,…

• Belang van leren aan elkaar

• Rollen: kind/jongere - ouder, leerling-leraar, sporter-trainer, lid-leider,…
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