
Leerlijn van de competentie ‘Binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen 

onderzoeken (competentie 1) 

 

Tweede graad Derde graad 

Context: 

De leerlingen bereiken de competentie bij doelgroepen die aansluiten 

bij de mogelijkheden van de schoolcontext: 

 medeleerlingen en andere leeftijdgenoten 

én 

 een kleine groep van gezonde individuen (verschillend van 

medeleerlingen en leeftijdgenoten) 

 

Om de competentie te bereiken voeren leerlingen integrale opdrachten 

uit: 

 passend binnen het studierichtingsprofiel 

 beogen een integratie tussen natuurwetenschappen en/of sociale 

wetenschappen en/of voeding en/of expressie 

 met een lagere complexiteit: 

- aan de hand van duidelijke instructie (gegeven 

werkmodellen, duidelijke criteria) 

- duur: kortlopend 

- C1: werken met afgebakende onderzoeksvragen, een 

werkplan opstellen, informatie zoeken uit één bron, een 

onderzoek uitvoeren en de resultaten beoordelen, 

rapporteren, resultaten voorstellen, uitvoering van een 

onderzoek evalueren. 

 leerlingen werken onder directe begeleiding van het lerarenteam 

 leerlingen maken onder begeleiding keuzes 

Context: 

De leerlingen bereiken de competentie die aansluiten bij de 

mogelijkheden van de schoolcontext: 

 medeleerlingen en andere leeftijdgenoten 

én 

 een kleine groep van gezonde individuen (verschillend van 

medeleerlingen en leeftijdgenoten) 

 

Om de competentie te bereiken voeren leerlingen integrale opdrachten 

uit: 

 passend binnen het studierichtingsprofiel 

 beogen een integratie tussen natuurwetenschappen en/of sociale 

wetenschappen en/of voeding en/of expressie 

 met een hogere complexiteit: 

- aan de hand van duidelijke instructies (gegeven werkmodellen, 

duidelijke criteria) 

- C1: leerling bakent zelf onderzoeksvragen af, een werkplan 

opstellen, informatie zoeken uit meerdere bronnen, een 

onderzoek uitvoeren en de resultaten beoordelen, rapporteren, 

resultaten voorstellen en een eigen mening formuleren, 

uitvoering van een onderzoek evalueren. 

 leerlingen werken onder begeleiding van het lerarenteam (meer 

zelfstandigheid en autonomie van de leerling) 

 leerlingen maken keuzes op zelfstandige wijze 

Een onderwerp kiezen en afbakenen 

De leerling werkt binnen een vooraf bepaald onderwerp en binnen een 

afgebakende onderzoeksvraag. 

De leerling werkt binnen een vooraf bepaald onderwerp en bakent zelf  

een onderzoeksvraag af. 

De leerling kiest zelf uit een aanbod een onderwerp/hypothese en werkt De leerling kiest zelf  uit een aanbod een onderwerp/hypothese en 



binnen een afgebakende onderzoeksvraag. bakent zelf  een onderzoeksvraag af. 

De leerling geeft m.b.t. een vooraf bepaald onderwerp relevante 

gegevens of parameters aan 

 

De leerling formuleert zelf een eigen hypothese m.b.t. een vooraf 

afgebakende  onderzoeksvraag.  

De leerling formuleert zelf een hypothese en bakent zelf een 

onderzoeksvraag af 

Een werkplan van een onderzoek opstellen 

De leerling maakt een werkplan voor een onderzoek. 



Informatie zoeken Informatie zoeken 

De leerling zoekt informatie en krijgt bron/parameters 

De leerling zoekt informatie en krijgt bronvermelding 

De leerling zoekt informatie  en kiest zelf een bron uit een aanbod 

De leerling zoekt informatie en kiest zelf een bronvermelding uit een aanbod 

De leerling zoekt informatie uit één bron 

De leerling zoekt informatie in meerdere bronnen en krijgt 

bronvermeldingen 

De leerling zoekt informatie uit een aanbod van meerdere bronnen 

 De leerling zoekt informatie en zoekt zelf meerdere bronnen 

 De leerling neemt doelgericht waar, vanuit een hypothese 

De leerling houdt een bronvermelding bij  

 De leerling beoordeelt bronnen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid 

Een onderzoek uitvoeren en resultaten beoordelen Een onderzoek uitvoeren en resultaten beoordelen 

De leerling voert een onderzoek/experiment uit.  

De leerling structureert/ordent informatie/resultaten.  

De leerling beoordeelt de verkregen informatie/resultaten.  

Rapporteren Rapporteren 

De leerling formuleert een antwoord op een onderzoeksvraag of 

hypothese volgens een gegeven voorstellingsvorm. 

 

De leerling verwoordt waarnemings- en andere gegevens mondeling of 

schriftelijk. 

 

De leerling formuleert conclusies.  

 De leerling motiveert voor zichzelf een eigen mening t.a.v. een 

onderzoeksvraag of hypothese. 

  

Resultaten voorstellen Resultaten voorstellen 

De leerling stelt een fysisch, chemisch of biologisch verschijnsel voor 

met behulp van een model en legt het verschijnsel uit 

 

De leerling deelt het antwoord op een onderzoeksvraag of hypothese 

aan anderen 
 



 De leerling motiveert een eigen mening t.a.v een onderzoeksvraag of 

hypothese aan anderen 

Uitvoering van een onderzoek evalueren Uitvoering van een onderzoek evalueren 

De leerling evalueert het verloop en het resultaat van een uitgevoerde opdracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leerlijn van de competentie ‘Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren (plannen 

voorbereiden, uitvoeren en evalueren)/een maaltijd/gerecht voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden) (Competentie 2) 

 

Tweede graad Derde graad 

Context: 

De leerlingen bereiken de competentie bij doelgroepen die aansluiten 

bij de mogelijkheden van de schoolcontext: 

 medeleerlingen en andere leeftijdgenoten 

én 

 een kleine groep van gezonde individuen (verschillend van 

medeleerlingen en leeftijdgenoten) 

 

Om de competentie te bereiken voeren leerlingen integrale opdrachten 

uit: 

 passend binnen het studierichtingsprofiel 

 beogen een integratie tussen natuurwetenschappen en/of sociale 

wetenschappen en/of voeding en/of expressie 

 met een lagere complexiteit: 

- aan de hand van duidelijke instructie (gegeven 

werkmodellen, duidelijke criteria) 

- duur: kortlopend 

- C2: uit een aanbod een activiteit/maaltijd/gerecht kiezen 

voor een doelgroep; een werkplan maken, een activiteit 

uitvoeren/maaltijd bereiden; een activiteit evalueren 

 leerlingen werken onder directe begeleiding van het lerarenteam 

 leerlingen maken onder begeleiding keuzes 

Context: 

De leerlingen bereiken de competentie bij doelgroepen die aansluiten 

bij de mogelijkheden van de schoolcontext: 

 medeleerlingen en andere leeftijdgenoten 

én 

 een kleine groep van gezonde individuen (verschillend van 

medeleerlingen en leeftijdgenoten) 

 

Om de competentie te bereiken voeren leerlingen integrale opdrachten 

uit: 

 passend binnen het studierichtingsprofiel 

 beogen een integratie tussen natuurwetenschappen en/of sociale 

wetenschappen en/of voeding en/of expressie 

 met een hogere complexiteit: 

- aan de hand van duidelijke instructies (gegeven werkmodellen, 

duidelijke criteria) 

- C2: een gepaste activiteit/ maaltijd/gerecht kiezen voor een 

doelgroep; een werkplan maken; een activiteit uitvoeren/een 

maaltijd bereiden, anticiperen op de doelgroep; een activiteit 

evalueren 

 leerlingen werken onder begeleiding van het lerarenteam (meer 

zelfstandigheid en autonomie van de leerling) 

 leerlingen maken keuzes op zelfstandige wijze 

Een opdracht afbakenen  

De leerling analyseert de verwachtingen/behoeften/beperkingen van de 

doelgroep, in functie van de activiteit. 
 

De leerling kiest uit een aanbod zelf een gepaste 

activiteit/maaltijd/gerecht voor een doelgroep 

De leerling kiest zelf een gepaste activiteit/maaltijd/gerecht voor een 

doelgroep 



Een activiteit/maaltijd/gerecht voorbereiden 

De leerling maakt een werkplan voor een activiteit (en houdt rekening met een doelgroep) 

Een leerling maakt een werkplan voor het bereiden van een maaltijd/gerecht 

Een activiteit uitvoeren Een activiteit uitvoeren 

De leerling voert een activiteit uit  

De leerling bereidt een maaltijd/gerecht  

De leerling observeert de doelgroep tijdens een activiteit  

 De leerling anticipeert tijdens een activiteit op een doelgroep 

Uitvoering van een activiteit evalueren Uitvoering van een activiteit evalueren 

De leerling evalueert het verloop en het resultaat van een uitgevoerde 

activiteit. 

De leerling evalueert de betrokkenheid/tevredenheid van een doelgroep  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leerlijn van de competentie ‘ Binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep’ (competentie 3) 

 

Tweede graad Derde graad 

Context: 

De leerlingen bereiken de competentie bij doelgroepen die aansluiten 

bij de mogelijkheden van de schoolcontext: 

 medeleerlingen en andere leeftijdgenoten 

én 

 een kleine groep van gezonde individuen (verschillend van 

leerlingen en andere leeftijdgenoten) 

 

Om de competentie te bereiken voeren leerlingen integrale opdrachten 

uit: 

 passend binnen het studierichtingsprofiel 

 beogen een integratie tussen natuurwetenschappen en/of sociale 

wetenschappen en/of voeding en/of expressie 

 met een lagere complexiteit: 

- aan de hand van duidelijke instructie (gegeven 

werkmodellen, duidelijke criteria) 

- duur: kortlopend 

- C3: een onderwerp afbakenen; een korte mondelinge 

presentatie voorbereiden, een korte mondelinge 

presentatie geven met ondersteuning van één of 

meerdere opgegeven hulpmiddelen, een korte 

mondelinge presentatie evalueren 

 leerlingen werken onder directe begeleiding van het lerarenteam 

 leerlingen maken onder begeleiding keuzes 

Context: 

De leerlingen bereiken de competentie bij doelgroepen die aansluiten 

bij de mogelijkheden van de schoolcontext: 

 medeleerlingen en andere leeftijdgenoten 

én 

 een kleine groep van gezonde individuen (verschillend van 

leerlingen en andere leeftijdgenoten) 

 

Om de competentie te bereiken voeren leerlingen integrale opdrachten 

uit: 

 passend binnen het studierichtingsprofiel 

 beogen een integratie tussen natuurwetenschappen en/of sociale 

wetenschappen en/of voeding en/of expressie 

 met een hogere complexiteit: 

- aan de hand van duidelijke instructies (gegeven werkmodellen, 

duidelijke criteria) 

- C3: een onderwerp afbakenen; een langere mondelinge 

presentatie voorbereiden, een langere mondelinge presentatie 

geven met ondersteuning van zelfgekozen hulpmiddelen en het 

beantwoorden van vragen van toehoorders, een langere 

mondelinge presentatie evalueren met hulp van de toehoorders 

 leerlingen werken onder begeleiding van het lerarenteam (meer 

zelfstandigheid en autonomie van de leerling) 

 leerlingen maken keuzes op zelfstandige wijze 

Een onderwerp voor een mondelinge presentatie afbakenen 

De leerling bakent een onderwerp voor een mondelinge presentatie af  

Een mondeling presentatie voorbereiden 

De leerling bereidt een mondelinge presentatie voor  



Een mondelinge presentatie geven 

De leerling geeft een korte mondelinge presentatie (5 minuten) De leerling geeft een langere mondelinge presentatie (10 à 15 minuten) 

De leerling geeft een mondelinge presentatie met ondersteuning van 

één of meerdere opgegeven hulpmiddelen 

De leerling geeft een langere mondelinge presentatie met ondersteuning 

van zelfgekozen hulpmiddelen 

 De leerling beantwoordt vragen van toehoorders 

Een mondelinge presentatie evalueren  

De leerling evalueert het verloop en het resultaat van een mondelinge 

presentatie 

 

 De leerling evalueert de betrokkenheid/tevredenheid van de toehoorders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leerlijn van de competentie ‘Eigen leren/studieloopbaan in handen nemen’ (competentie 4) 

 

Tweede graad Derde graad 

Context: 

De leerlingen bereiken de competentie bij doelgroepen die aansluiten 

bij de mogelijkheden van de schoolcontext: 

 medeleerlingen en andere leeftijdgenoten 

én 

 een kleine groep van gezonde individuen (verschillend van 

medeleerlingen en andere leeftijdgenoten) 

 

Om de competentie te bereiken voeren leerlingen integrale opdrachten 

uit: 

 passend binnen het studierichtingsprofiel 

 beogen een integratie tussen natuurwetenschappen en/of sociale 

wetenschappen en/of voeding en/of expressie 

 met een lagere complexiteit: 

- aan de hand van duidelijke instructie (gegeven 

werkmodellen, duidelijke criteria) 

- duur: kortlopend 

- C4: eigen leren in handen nemen, samenwerken, 

reflecteren, omgaan met feedback; oriënteren op derde 

graad 

 leerlingen werken onder directe begeleiding van het lerarenteam 

 leerlingen maken onder begeleiding keuzes 

Context: 

De leerlingen bereiken de competentie bij doelgroepen die aansluiten 

bij de mogelijkheden van de schoolcontext: 

 medeleerlingen en andere leeftijdgenoten 

én 

 een kleine groep van gezonde individuen (verschillend van 

medeleerlingen en andere leeftijdgenoten) 

 

Om de competentie te bereiken voeren leerlingen integrale opdrachten 

uit: 

 passend binnen het studierichtingsprofiel 

 beogen een integratie tussen natuurwetenschappen en/of sociale 

wetenschappen en/of voeding en/of expressie 

 met een hogere complexiteit: 

- aan de hand van duidelijke instructies (gegeven werkmodellen, 

duidelijke criteria) 

- C4: eigen leren in handen nemen, samenwerken, reflecteren, 

omgaan met feedback, oriënteren op verdere (studie)loopbaan 

 leerlingen werken onder begeleiding van het lerarenteam (meer 

zelfstandigheid en autonomie van de leerling) 

 leerlingen maken keuzes op zelfstandige wijze 

Eigen leren in handen nemen 

De leerling licht het gebruik en het waarom van een werkmodel toe  

De leerling geeft de samenhang in schema’s of ordeningsmiddelen weer  

De leerling controleert de voortgang/het verloop van de uitgevoerde 

opdracht 
 

 De leerling stuurt de uitwerking van een werkmodel bij 



 De leerling kiest in functie van het eigen leerproces zelf doelen uit een 

aanbod 

 De leerling kiest zelf evaluatiecriteria uit een aanbod 

De leerling brengt zijn eigen groei in competenties in kaart  

De leerling formuleert concrete voorstellen om het eigen leren bij te 

sturen 

 

 De leerling formuleert vanuit reflectie en feedback zelf werkpunten 

voor het eigen handelen 

De leerling evalueert de verwezenlijking van gegeven/gekregen 

werkpunten 

De leerling evalueert de verwezenlijking van zelf geformuleerde 

werkpunten 

 De leerling motiveert eigen keuzes 

Samenwerken 

De leerling maakt in groep afspraken De leerling kan tijdens groepsopdrachten rekening houden met 

taakverdeling en onvoorziene omstandigheden 

Reflecteren 

De leerling reflecteert tijdens een opdracht over zijn handelen  

De leerling reflecteert over zijn aandeel tijdens een groepsopdracht  

De leerling maakt bij zijn reflectie gebruik van gekregen feedback  

Omgaan met feedback 

De leerling vraagt feedback over zijn werk aan anderen 

(medeleerlingen en leraren) 

 

De leerling parafraseert de gekregen feedback  

De leerling geeft groepsleden die er om vragen feedback over hun werk  

Oriënteren, (studie)loopbaan,…  

De leerling brengt de verschillende mogelijkheden voor de derde graad 

binnen het studiegebied Personenzorg in kaart 

De leerling brengt verschillende mogelijkheden voor verder studeren in 

kaart 

De leerling maakt een eigen keuze voor een studierichting binnen de 

derde graad en motiveert deze keuze 

De leerling maakt een eigen keuze voor een verdere (studie)loopbaan 

en motiveert deze keuze 

 

 

 


