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Voorwoord 

 
In 2013 startte ik aan de lerarenopleiding secundair onderwijs aan de Hogeschool PXL. Niet 
alles liep van een leien dakje, maar dankzij de steun van familie, vrienden en lectoren heb ik 
mijn passie voor het lesgeven nooit verloren. Ik nam de drastische beslissing om van vakken te 
veranderen en daar heb ik nooit spijt van gehad. 
 
Na al die tijd kan ik u de kers op de taart van mijn opleiding aanbieden. Deze bachelorproef 
vormt de afsluiter van mijn lerarenopleiding als leerkracht Project Algemene Vakken -Niet-
Confessionele Zedenleer en is een reflectie van mijn passie voor het lesgeven. 
 
Vooraleer ik u een kijkje laat nemen in dit werk, zou ik graag enkele mensen willen bedanken. 
Zonder hen had ik dit nooit kunnen realiseren. 
 
In de eerste plaats zou ik mijn promotor Hanne Rosius willen bedanken. Niet alleen kon ik 
dankzij haar deelnemen aan dit fantastische Teacher Design Team maar zij is ook diegene die 
mij doorheen heel mijn opleiding gesteund heeft om nooit op te geven. Net zoals mijn andere 
vaklectoren: Jo Dirix, Hidir Celep, Inge Placklé en Rita Ramaekers. 
 
Ook de volgende leden van het Teacher Design Team en de feedback gevende experts zou ik 
graag willen bedanken: 
- Eef Vanderstraeten (leerkracht lager onderwijs en student lerarenopleiding secundair  
            onderwijs PAV aan de Hogeschool PXL) 
- Alexander Kalebka (student lerarenopleiding secundair onderwijs PAV- aan de  
            Hogeschool PXL) 
- Myriam Bortels (leerkracht zevende jaar PAV van Campus HAST) 
- Mieke Magchiels (leerkracht zesde jaar PAV van Campus HAST) 
- Wendy Snijers (leerkracht zevende jaar PAV van Campus HAST) 
- Rita Ramaekers (lector PAV aan de Hogeschool PXL) 
- Inge Placklé (lector PAV aan de Hogeschool PXL en onderzoeker onderwijskunde aan  
            VUB (Vrije Universiteit Brussel)) 
- Studenten / junior – collega’s tweede jaar lerarenopleiding PAV aan PXL 
- Wouter Hustinx (coördinator Tablio PXL) 
- Tony Sanchez (leerkracht PAV en vakverantwoordelijke van Campus HAST) 
 
Wie ik zeker niet mag vergeten is mijn broer Kevin Bollen. Hij hielp mij bij de decoratie van het 
actuarek. Eveneens mijn vrienden verdienen hier een plaatsje. Bedankt om te luisteren naar 
mijn gezaag en geklaag en mij toch te steunen. Ook alle leerlingen van Campus HAST die 
meewerkten aan dit project verdienen hier zeker een plaatsje. 
 
Verder wil ik ook graag mijn ouders bedanken. Zij maakten het voor mij mogelijk om als eerste 
in onze familie verder te studeren. Dankzij hen sta ik hier nu. 
 
Tot slot wil ik ook u, beste lezer, bedanken. Bedankt voor uw interesse in mijn bachelorproef. 
 
 

Axelle Bollen 
PAV - NCZ 
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Inleiding 

 
Benjamin Franklin zei ooit: “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I 
Learn.”. Talloze jaren geleden, realiseerde Benjamin Franklin zich al het belang van inspraak in 
het eigen leerproces. In onze huidige onderwijsmaatschappij zien we helaas nog maar al te 
vaak dat leerkrachten leerstof aanreiken die de leerlingen moeten verwerken en gebruiken. 
Soms kan dat niet anders maar, wanneer het wel kan doen we het vaak nog niet. Onze 
maatschappij evolueert in technologie, diversiteit, … Volgens mij is het dus hoog tijd dat het 
onderwijs nog verder evolueert zodat we de motivatie en het leerproces van de leerlingen 
kunnen bevorderen.  
 
De basis van dit onderzoek ligt in het vak PAV, met als doelgroep de leerkrachten en leerlingen 
uit de tweede (eerste en tweede jaar) en derde graad (eerste, tweede en derde jaar). Het 
onderzoek gaat in eerste instantie na hoe we leerlingen binnen het curriculum PAV meer 
autonomie kunnen geven om te kiezen waarover ze leren om zo de motivatie te vergroten. In de 
tweede plaats wordt er gekeken in welke mate de tablet autonomieondersteunend leren kan 
bevorderen. 
 
In het verkennend onderzoek ben ik op zoek gegaan naar de inhoudelijke aspecten van het 
curriculum van PAV alsook de bestaande vormen van differentiatie, krachtige leeromgevingen, 
werken zonder thema, … 
 
Als praktijkonderzoek ben ik samen met een Teacher Design Team aan de slag gegaan om het 
verkennend onderzoek om te zetten in een project op maat van de leerlingen. Hierbij 
ontwikkelden we een actuarek waarbij de leerlingen werken rond sprekende beelden uit de 
actualiteit. Op basis van feedback van de leerkracht en de medeleerlingen krijgen de leerlingen 
de kans om hun leerproces bij te sturen. 
 
Ik hoop dat deze bachelorproef en samenwerking een bron van inspiratie kan zijn voor 
(toekomstige) leerkrachten. Een inspiratiebron die een andere kant van BSO laat zien, want ja, 
ook BSO’ers hebben goesting om te leren! 
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1 Verkennend onderzoek  

1.1 Probleemoriëntering 

1.1.1 Hypotheses 

Na het eerste gesprek met het Teacher Design Team HAST en het doornemen van hun 
leerlijnen, komen de volgende hypotheses naar voren: 
 

- Hypothese 1: Er leeft de veronderstelling dat leerlingen onvoldoende zelfsturing 
bezitten om hun eigen leren in handen te nemen. 

- Hypothese 2: Apps kunnen helpen om de verschillen tussen de leerlingen te 
ondersteunen. 

- Hypothese 3: Heel wat functionele vaardigheden binnen het vak PAV kunnen 
ondersteund worden door een tablet. 

 
 

1.1.2 Onderzoeksvragen 

 
 

ONDERZOEKSVRAAG 
Kunnen we leerlingen binnen het curriculum PAV meer autonomie geven om te kiezen waarover 

ze leren en de motivatie zo vergroten? Kan de tablet autonomieondersteunend leren 
bevorderen? 

 
 

 

 
DEELVRAAG 1 

Wat is PAV? 
 

  
DEELVRAAG 2 

Wat zijn functionele 
vaardigheden? 

 

 
 

DEELVRAAG 3 
Wat is differentiatie? 

 

 

 
DEELVRAAG 4 

Hoe realiseren we een 
krachtige leeromgeving 

binnen het BSO en specifiek 
binnen PAV? 

 

 

 
 

DEELVRAAG 5 
Hoe bevorderen we 

autonomie en zelfsturing in 
het leren? 

 

 

 
 

DEELVRAAG 6 
Welke invulling kan werken 

zonder een thema te 
krijgen? 
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1.2 Onderzoeksplan 

1.2.1 Het project. 12 

Binnen mijn bachelorproef zal ik meermaals naar mijn praktisch onderzoek refereren als een 
project. Dit omdat ik via mijn promotor, Hanne Rosius, mag deelnemen aan een nieuw 
Teacher Design Team dat zijn onderzoek zal richten op de autonomie en zelfsturing binnen 
PAV met behulp van de tablet.  
 
Tablio is een initiatief dat startte in 2012 als een verkennend project. Hierbij onderzochten de 
onderzoekers van Tablio de didactische integratie van tablets in het (secundair) onderwijs 
voor de vakken Frans, informatica/ICT, economie, wiskunde en PAV. 
 
Na dit eerste verkennende project stopte het Tablioverhaal niet. De focus van het project ligt 
nog altijd bij de integratie van tablets in het onderwijs en dat doen ze voornamelijk via de 
volgende drie inhoudelijke domeinen: 

1. Tablets op mesoniveau: implementatiegids ‘Tablets in het onderwijs’. 
2. Algemene onderwijskundige toepassingen van tablets: generieke tabletfiches. 
3. Vakgebonden onderwijskundige toepassingen voor de onderwijsvakken Frans, 

economie, PAV, informatica en wiskunde. 
 
Voor PAV betekende dit eerste onderzoek dat de tablet een didactisch middel was dat kon 
inspelen op de grote diversiteit in BSO. Tussen 2015 en 2017 werd daarom een tweede 
onderzoek opgestart waarbij men is nagegaan hoe leerkrachten uit het lager en secundair 
onderwijs inspelen op de verschillen tussen leerlingen met de tablet. Tablio bundelde de 
ervaringen en maakte een inventaris van goede praktijkvoorbeelden. Gedurende deze 
onderzoeksperiode ontwikkelden de onderzoekers ook casussen met mogelijke methodes, 
die ze later ook in de praktijk zijn gaan uittesten, om hun inventaris met praktijkvoorbeelden 
aan te vullen. 
 
De resultaten van het tweede onderzoek werden via een MOOC (Massive Open Online 
Course) verspreid en verder uitgewerkt in het didactisch model op de volgende pagina. 
 
In 2017 startte het derde Tablio-project dat op Europees niveau aan de slag gaat met 
Teacher Design Teams. 
 

 
Figuur 1: Tablio logo (Rosius, H., Wassink, D., Vandenhoudt, K. & Hustinx, W., 2012) 

                                                
1 Rosius, H., Wassink, D., Vandenhoudt, K. & Hustinx, W. (2012). Tablio Tablio. Geraadpleegd op 18 

december 2017, via https://tablio.wordpress.com/  
2 Rosius, H., Wassink, D., Vandenhoudt, K. & Hustinx, W. (2017). MOOC: Gepersonaliseerd leren met 
tablets. Tablio. Geraadpleegd op 21 januari 2018, via 
https://openeducation.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_870_1
&content_id=_51345_1&mode=reset 

https://tablio.wordpress.com/
https://openeducation.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_870_1&content_id=_51345_1&mode=reset
https://openeducation.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_870_1&content_id=_51345_1&mode=reset
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Figuur 2: Het didactisch model van Tablio. (Rosius, H., Wassink, D., Vandenhoudt, K. 
& Hustinx, W., 2017) 

 
Tablio gebruikt het didactisch model om naar tablettoepassingen voor differentiatie te kijken 
zodat ze kwaliteitsvolle toepassingen kunnen ontdekken en ontwerpen. Het is een 
combinatie van enkele visies omtrent ICT in het onderwijs en differentiatie. Hieronder 
bespreek ik kort de onderdelen die we kunnen terugvinden in het model. 
 

1.2.1.1 TPACK-model 
TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge. Het model is een visuele 
voorstelling die we gebruiken om te kiezen hoe we ICT inzetten om bepaalde vakinhouden te 
ondersteunen. De onderzoekers van Tablio gebruiken het om hun praktijkvoorbeelden 
screenen om te kijken of inhoud en didactiek als technologie op elkaar afgestemd worden. 
 

 
Figuur 3: TPACK-model (Koehler, M. & Mishra, P., 2009) 

Het TPACK-model bestaat uit drie elementen die wanneer ze elkaar overlappen aantoont op 
welke manier er een balans gezocht moet worden tussen ICT en vakinhoud. 
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Enkele belangrijke begrippen binnen het model zijn: 

- Technological Knowledge (TK): TK slaat terug op de technologische kennis van de 
leraar. Wanneer in het bezit van deze kennis, kan de leraar gepland of spontaan 
gebruik maken van ICT in de klaspraktijk. 
 

- Content Knowledge (CK): CK refereert naar de inhoudelijke kennis die nodig zijn als 
kapstok voor theorie, ideeën, … Deze kennis verwerft men in de klaspraktijk en zijn 
een gevolg van ervaring. 

 
- Pedagogical Knowledge (PK): PK is de pedagogische kennis en praktijkervaring(en) 

van de leraar. Het gaat hier over klasmanagement, differentie, planning, evaluatie, … 
 

- Technological Pedagogical Knowledge (TPK): TPK slaat terug op de pedagogische 
kennis die nodig is om te begrijpen dat ICT een manier is om het leren te 
ondersteunen. De leraar kent enkele tools en kan deze via diverse strategieën 
toepassen in de klaspraktijk.  

 
- Technological Content Knowledge (TCK): TCK is het verband tussen inhoudelijke 

kennis en technologie. Een combinatie van kennis en beheersing is een verrijking 
voor de klaspraktijk.  
 

- Pedagogical Content Knowledge (PCK): PCK verbindt de pedagogische en 
inhoudelijke kennis met elkaar. Het is een concept waarbij men inspeelt op een 
sterke kennis over het onderwerp en onderwijs- en leerstrategieën. 
 

- Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): TPACK is een zinvolle en 
diepgaande manier van onderwijs waarbij men elk component rekening moet houden 
met technological, content en pedagogical knowledge. Wanneer we op een 
verantwoorde manier omgaan met de drie componenten, zorgen we ervoor dat we op 
een technologisch en pedagogisch verantwoorde manier les geven. 
 

1.2.1.2 SAMR-model 
 
Ook het SAMR-model van Ruben R. Puentedura heeft 
een plaats gekregen in het didactisch model van 
TABLIO. SAMR staat voor Substitution, 
Augmentation, Modification en Redefinition. De 
onderzoekers van Tablio gebruiken dit model om te 
reflecteren op de leerpraktijk. Hierdoor kunnen ze een 
inschatting maken va de mate waarin de inzet van ICT 
daadwerkelijk innovatief is in een les. 
 
Het model bestaat uit de volgende vier niveaus: 
- Substitution (vervang); 
- Augmentation (versterk); 
- Modification (wijzig); 
- Redefinition (herdefinieer). 
 
Op de afbeelding aan de linkerkant kan u de uitleg 
van alle niveaus terugvinden. 

Figuur 4: SAMR-model 
(Puentedura, R.R., 2014)  
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1.2.1.3 Verschillen tussen leerlingen 
Mensen verschillen van elkaar op verschillende vlakken. Ook in het onderwijs is dat zo. 
Daarom is het belangrijk om in te spelen op deze verschillen zodat we voor elke leerling de 
optimale leerkans creëren.  
 
In het didactisch model van Tablio merken we dat er drie belangrijke factoren zijn bij het 
omgaan met verschillen tussen leerlingen, namelijk: 

- Interesse; 
- Leerstatus; 
- Leerprofiel. 

 
Dat komt omdat deze verschillen altijd aanwezig zijn ongeacht of het gaat om een leerling 
met of zonder specifieke onderwijsbehoeften. 
 
Natuurlijk is het van belang om de verschillen te detecteren of te evalueren alvorens we er 
mee kunnen omgaan. We kiezen hier ook voor de term evaluatie omdat de detectie van een 
verschil moet gezien worden als iets dat permanent moet opgevolgd worden om het 
leerproces te sturen. 
 

 
Figuur 5: Detecteren – evaluatie van verschillen en omgaan met verschillen. 

 

1.2.1.4 Randvoorwaarden 
Naast de voorwaarden van de gebruikte bestaande modellen, moeten we ook rekening 
houden met enkele aandachtspunten die er aan vasthangen. Deze aandachtspunten zijn 
belangrijk omdat ze rekening houden met mogelijke frustratie en zelfs het afhaken van de 
didactische implementatie van technologie voorkomen. 
 
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten die naar voren 
kwamen uit het onderzoek van Tablio:3 

- Houd steeds het didactisch doel voor ogen, niet alleen de technologie. In de meeste 
gevallen is technologie het middel om een doel te bereiken. 

- Tabletimplementatie op school- en klasniveau lukt niet van de ene dag op de andere. 
Een proces dat geleidelijk aan groeit, met vallen en weer opstaan, heeft de voorkeur. 

- Tablets zijn niet goedkoop en gevoelig voor schade. Het beveiligen van tablets in de 
vorm van een stevige hoes is aan te raden. 

                                                
3 Rosius, H., Wassink, D., Vandenhoudt, K. & Hustinx, W. (2015). Tablio: Gepersonaliseerd leren met 
tablets: Een inventaris van goede praktijkvoorbeelden. Hasselt: PXL/Tablio. 
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- Naast een performant WiFi-netwerk zijn de batterijen van tablets die best een 
schooldag zonder opladen volhouden, ook essentieel. 

- Er bestaan verschillende tabletmodellen en –besturingssystemen. Ga op voorhand 
na welke tablets aanwezig zijn in de klas en of de apps die je wilt gebruiken hiermee 
compatibel zijn. 

- De leraar weet niet altijd alles over tablets en leerlingen ook niet. Een kruisbestuiving 
tussen leraar en leerling mag en kan, dit is zeer leerrijk. Toch zijn basiskennis en –
vaardigheden voor beiden nodig, investeren hierin door middel van 
professionalisering is een must. 

- Lesgeven en leren met technologie vraagt vaak een andere didactiek. Hulp bieden bij 
de weg vinden naar didactische mogelijkheden en bijkomende begeleiding voor de 
leraar is aangewezen. 

 

1.2.2 De school 

Voor dit project zal er nauw samengewerkt worden met de externe partnerschool HAST. 
Deze campus secundair onderwijs in Hasselt van het katholieke net is ontstaan uit een 
recente fusie tussen het vroegere VTI (Vrij Technisch Instituut) en het TIHH (Technisch 
Instituut Heilig Hart).  
 
Dankzij de fusie heeft de school een ruim aanbod van richtingen gecreëerd. Leerlingen 
kunnen in de eerste graad kiezen voor de A- of B-stroom. Voor de tweede en derde graad is 
er dan weer een ruime keuze in richtingen voor het TSO of BSO en er is ook de mogelijkheid 
om te kiezen voor deeltijdsonderwijs (DBSO). Voor dit project ligt onze focus betreffende het 
doelpubliek vooral op de derde graad BSO, maar mogelijks ook op de tweede graad BSO. 
 
De autonomie en zelfsturing in PAV gebruiken om de motivatie en het leren te bevorderen, 
sluit perfect aan met de visie van de school. Op de website omschrijven ze zichzelf namelijk 
als volgt: “HAST is een school waar jonge geesten met een open blik naar hun toekomst 
kijken. Een plek waar ieder zijn of haar talenten ontdekt en ontwikkelt. De stevige basis die 
het fundament vormt van een succesvol professioneel leven.” 
 
Net zoals hun omschrijving, willen we via dit project jongeren prikkelen om hun eigen 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen binnen het vak PAV. 
 
 

 
Figuur 6: Campus HAST   
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1.2.3 Het team 

Binnen dit project zullen we werken met een Teacher Design Team. Dit is een team dat 
samen innovatieve leermaterialen ontwerpt om te gebruiken in de klas. Het is een manier om 
alle competenties en talenten van de teamleden optimaal te combineren. 
 

Het Teacher Design Team HAST bestaat uit volgende leden: 

   

Hanne Rosius 
onderzoeker Tablio en 

vakdidacticus PAV aan de 
Hogeschool PXL 

Axelle Bollen 
student lerarenopleiding 

secundair onderwijs PAV-
NCZ aan de Hogeschool PXL 

Eef Vanderstraeten 
leerkracht lager onderwijs en 

student lerarenopleiding 
secundair onderwijs PAV aan 

de Hogeschool PXL 

   
Alexander Kalebka 

student lerarenopleiding 
secundair onderwijs PAV- 
Handel-Burotica aan de 

Hogeschool PXL 

Mieke Magchiels 
leerkracht zesde jaar PAV van 

Campus HAST 

Myriam Bortels 
leerkracht zevende jaar PAV 

van Campus HAST 

 

 

 

Wendy Snijers 
leerkracht zesde jaar PAV van 

Campus HAST 
 

Het ontwerp zal bovendien geregeld ter feedback getoond worden aan de volgende experts: 
- Rita Ramaekers - lector PAV aan de Hogeschool PXL; 
- Inge Placklé - lector PAV aan de Hogeschool PXL, onderzoeker onderwijskunde aan VUB 

(Vrije Universiteit Brussel); 
- Studenten / junior – collega’s tweede jaar lerarenopleiding PAV aan de Hogeschool PXL; 
- Wouter Hustinx - coördinator Tablio PXL; 

- Tony Sanchez - leerkracht PAV en vakverantwoordelijke van Campus HAST.  
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2 Theoretisch onderzoek 

2.1 Wat is PAV? 

Alvorens effectief te starten met een onderzoek, is het belangrijk om alle elementen 
individueel te bestuderen. Daarom beginnen we met de vraag: “Wat is PAV?”.  
 
PAV of Project Algemene Vakken is een vak waarin alle algemene vakken op een 
ervaringsgerichte manier aangeleerd worden aan studenten van de eerste, tweede en derde 
graad beroeps secundair onderwijs of deeltijds beroeps secundair onderwijs. Als leraar PAV 
bereid je je leerlingen voor op de maatschappij door middel van basis leerinhouden en 
basisvaardigheden die aansluiten bij de authentieke leefwereld van de leerlingen. 
 
Een korte maar relatief allesomvattende omschrijving van het vak. Toch is deze omschrijving 
niet volledig om het vak en zijn gehele context te begrijpen. 
 
PAV is meer dan enkel en alleen een leervak. Het is een maatschappijgerichte opleiding 
waarbij het beroepsprofiel van de leerkracht een grote rol speelt. Als leraar word je verwacht 
aan een bepaald beroepsprofiel te voldoen. In het jaar 2007 verscheen dan ook in het 
Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse regering met daarin het beroepsprofiel van 
de leraar. Binnen dit profiel stelt men vast dat je als leraar in Vlaanderen aan de volgende 10 
typefuncties moet voldoen: 

- Typefunctie 1: de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen. 
- Typefunctie 2: de leraar als opvoeder. 
- Typefunctie 3: de leraar als inhoudelijke expert. 
- Typefunctie 4: de leraar als organisator. 
- Typefunctie 5: de leraar als innovator – de leraar als onderzoeker. 
- Typefunctie 6: de leraar als partner van de ouders of verzorgers. 
- Typefunctie 7: de leraar als lid van een schoolteam. 
- Typefunctie 8: de leraar als partner van externen. 
- Typefunctie 9: de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap. 
- Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant. 

 
Deze typefuncties bepalen niet enkel mee de kwaliteit van een les, ze zijn echter ook van 
belang voor het leerproces van de leerlingen. Net zoals typefunctie 1 wil ik de begeleiding 
van het leer- en ontwikkelingsproces binnen het vak PAV ondersteunen. In deze digitale tijd 
zou het dan ook niet logisch zijn om deze technologie aan de kant te leggen. Daarom is het 
belangrijk om ons op te stellen als innovator en onderzoeker (typefunctie 5). Laten we 
innovatief te werk gaan met het materiaal dat we hebben om het leerproces van onze 
leerlingen te optimaliseren.  
 

2.2 Wat zijn functionele vaardigheden? 

Functionele vaardigheden zijn de vaardigheden die leerlingen nodig hebben in 
maatschappelijke en beroepsgerichte situaties. Ze kunnen didactisch ingevuld worden 
volgens de interesse van de leerlingen, in aansluiting op de beginsituatie en op hun leef- en 
leersituatie. Dit vertaalt zich in aangepaste voorbeelden, in tekstmateriaal, in het niveau van 
beheersing, ... 
 
PAV is afgestemd op het groeiproces van de leerling en beoogt zijn/haar groei naar 
zelfstandigheid.  
 



 Bachelorproef 
   
Axelle Bollen            Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! 

  

Academiejaar 2017-2018  15 

2.2.1 Uitgangspunten van de functionele vaardigheden tweede graad, 
eerste en tweede jaar BSO - PAV 4 

De functionele vaardigheden oftewel doelen binnen de tweede graad (eerste en tweede jaar) 
PAV worden als volgt geconcretiseerd: 
 

- Functionele taalvaardigheid 
De eindtermen voor taal in het BSO hebben betrekking op het maatschappelijk 
voldoende communicatief vaardig zijn in normale en functionele situaties eventueel 
met ondersteuning van gepaste hulpmiddelen. Taalvaardigheid beoogt steeds de 
gewenste effecten van de communicatie. 
 

- Functionele rekenvaardigheid 
Om in de huidige maatschappij functioneel rekenvaardig te zijn, moet men degelijk 
kunnen functioneren op drie domeinen. Men moet kunnen schatten, meten en 
rekenen in diverse situaties die in het dagelijkse leven voorkomen eventueel met 
ondersteuning van gepaste hulpmiddelen. Men moet logisch kunnen denken ten 
aanzien van problemen die reëel voorkomen. Men moet de resultaten van het 
wiskundig handelen kunnen evalueren om effectief te handelen. 
 

- Functionele informatieverwerving en -verwerking 
De informatiestroom is overweldigend. Anderzijds is broodnodige informatie soms 
moeilijk te vinden. Jongeren moeten hun informatiebehoefte kunnen omschrijven om 
daarna gericht te leren zoeken via diverse wegen. Hierbij leren ze zinvol selecteren in 
de enorme informatiestroom. De gevonden informatie moet immers in dienst staan 
van hun behoefte. 
 

- Organisatiebekwaamheid 
Het zeer drukke en snelle leven moet voor elke burger beheersbaar blijven. Daarom 
zullen jongeren leren hun leven en zichzelf te organiseren. Ook vanuit het 
bedrijfsleven is er hoe langer hoe meer vraag naar organisatiebekwame 
medewerkers. Jongeren hebben behoefte aan het leren plannen van hun activiteiten. 
Hierbij moeten ze leren rekening houden met het tijdgebruik, beschikbare ruimte, 
noden en eisen van anderen, materiële vereisten en hun persoonlijke mogelijkheden. 
 

- Tijd- en ruimtebewustzijn in de maatschappij 
De maatschappijorganisatie, met haar greep op het leven van het individu, vereist dat 
jongeren de grote lijnen van de maatschappelijke structuren en organisaties kennen. 
Bovendien wordt het menselijk handelen beïnvloed door wat vooraf ging en 
hypothekeert het op zijn beurt de toekomst. Dit inzicht is nodig om enerzijds het eigen 
inzicht te relativeren en anderzijds verantwoord te ageren voor hen die na ons 
komen. Om maatschappelijke gebeurtenissen, in een wereld die als een dorp 
geworden is, te begrijpen, te situeren, is ook ruimtelijk inzicht noodzakelijk. De 
jongeren zijn in de eerste plaats betrokken op de eigen omgeving, maar ontdekken 
geleidelijk aan dat de ruimere omgeving evengoed hun onmiddellijk maatschappelijk 
functioneren beïnvloedt. 
 

- Wetenschap en samenleving (Eindtermen Natuurwetenschappen) 
Natuurwetenschappen zijn relevant voor het persoonlijke leven (gezondheid, comfort, 

                                                
4 Secundair onderwijs - Tweede graad BSO - Project algemene vakken - Uitgangspunten. (2017). 
Onderwijs Vlaanderen. Geraadpleegd op 21 januari 2018, via 
http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/tweede-graad/bso/vakgebonden/project-
algemene-vakken/uitgangspunten.htm  

http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/tweede-graad/bso/vakgebonden/project-algemene-vakken/uitgangspunten.htm
http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/tweede-graad/bso/vakgebonden/project-algemene-vakken/uitgangspunten.htm
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…) en voor de maatschappelijke keuzes (bijvoorbeeld over duurzaamheid) waarmee 
iedereen wordt geconfronteerd. Tot deze vaardigheden behoort het vermogen om 
wetenschappelijke gegevens te gebruiken en te hanteren om een doel te bereiken of 
tot gefundeerde besluiten te komen. Men moet ook in staat zijn de wezenlijke 
kenmerken van wetenschappelijk onderzoek te herkennen en de conclusies en 
daaraan ten grondslag liggende redenering onder woorden te brengen. 
De natuurwetenschappelijke competentie omvat een kritische en nieuwsgierige 
attitude, belangstelling voor ethische vraagstukken en respect voor veiligheid en 
duurzaamheid - speciaal met betrekking tot de wetenschappelijke [en technologische] 
vooruitgang in relatie tot de eigen persoon, het gezin, de gemeenschap en de 
wereld. 

2.2.2 Uitgangspunten van de functionele vaardigheden derde graad, 
eerste en tweede jaar BSO - PAV 5 

De functionele vaardigheden oftewel doelen binnen de derde graad (eerste en tweede jaar) 
PAV worden als volgt geconcretiseerd: 
 

- Functionele taalvaardigheid 
De eindtermen voor taal in het BSO hebben betrekking op het maatschappelijk 
voldoende communicatief vaardig zijn in normale en functionele situaties eventueel 
met ondersteuning van gepaste hulpmiddelen. Taalvaardigheid beoogt steeds de 
gewenste effecten van de communicatie. 
 

- Functionele rekenvaardigheid 
Om in de huidige maatschappij functioneel rekenvaardig te zijn moet men vaardig zijn 
op drie domeinen. Men moet kunnen schatten, meten en rekenen in diverse situaties 
die in het dagelijkse leven voorkomen eventueel met ondersteuning van gepaste 
hulpmiddelen. Men moet logisch kunnen denken ten aanzien van reële problemen. 
Men moet de resultaten van het wiskundig handelen kunnen evalueren om effectief te 
handelen. 
 

- Functionele informatieverwerving en -verwerking 
De informatiestroom is overweldigend. Anderzijds is broodnodige informatie soms 
moeilijk te vinden. Jongeren moeten hun informatiebehoefte kunnen omschrijven om 
daarna gericht te leren zoeken via diverse wegen. Hierbij leren ze zinvol selecteren, 
zodat de gevonden informatie in dienst staat van hun behoefte. 
 

- Organisatiebekwaamheid 
Het zeer drukke en snelle leven moet voor elke burger beheersbaar blijven. Daarom 
zullen jongeren leren hun leven en zichzelf te organiseren. Ook vanuit het 
bedrijfsleven is er hoe langer hoe meer vraag naar organisatiebekwame 
medewerkers. Jongeren hebben behoefte aan het leren plannen van hun activiteiten. 
Hierbij moeten ze leren rekening houden met het tijdgebruik, beschikbare ruimte, 
noden en eisen van anderen, materiële vereisten en hun persoonlijke mogelijkheden. 
 

- Tijd- en ruimtebewustzijn 
De maatschappijorganisatie, met haar greep op het leven van het individu, vereist dat 
jongeren de grote lijnen van de maatschappelijke structuren en organisaties kennen. 

                                                
5 Secundair onderwijs - Derde graad BSO - Project algemene vakken - Uitgangspunten. (2017). 
Onderwijs Vlaanderen. Geraadpleegd op 30 mei 2017, via http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-
onderwijs/derde-graad/bso/vakgebonden/eerste-en-tweede-leerjaar/project-algemene-
vorming/uitgangspunten.htm 

http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/derde-graad/bso/vakgebonden/eerste-en-tweede-leerjaar/project-algemene-vorming/uitgangspunten.htm
http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/derde-graad/bso/vakgebonden/eerste-en-tweede-leerjaar/project-algemene-vorming/uitgangspunten.htm
http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/derde-graad/bso/vakgebonden/eerste-en-tweede-leerjaar/project-algemene-vorming/uitgangspunten.htm
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Bovendien wordt het menselijk handelen beïnvloed door wat vooraf ging en 
hypothekeert het op zijn beurt de toekomst. Dit inzicht is nodig om enerzijds het eigen 
inzicht te relativeren en anderzijds verantwoord te ageren voor hen die na ons 
komen. Om maatschappelijke gebeurtenissen, in een wereld die als een dorp 
geworden is, te begrijpen, te situeren, is ook ruimtelijk inzicht noodzakelijk. De 
jongeren zijn in de eerste plaats betrokken op de eigen omgeving, maar ontdekken 
geleidelijk aan dat de ruimere omgeving evengoed hun onmiddellijk maatschappelijk 
functioneren beïnvloedt. 
 

- Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid 
Het is van prioritair belang dat de leerlingen van het BSO zich bewust zijn van de 
maatschappelijke realiteit en dat ze een ethisch bewustzijn ontwikkelen. Jongeren 
hebben nood aan een aantal vaardigheden die hen weerbaar maken in deze 
maatschappij. Door het verwerven en verder ontwikkelen van deze vaardigheden zijn 
ze in staat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op een ethisch verantwoorde 
manier op te nemen. 
 

- Wetenschap en samenleving (Eindtermen Natuurwetenschappen) 
Natuurwetenschappen zijn relevant voor het persoonlijke leven (gezondheid, comfort, 
…) en voor de maatschappelijke keuzes (bijvoorbeeld over duurzaamheid) waarmee 
iedereen wordt geconfronteerd. Tot deze vaardigheden behoort het vermogen om 
wetenschappelijke gegevens te gebruiken en te hanteren om een doel te bereiken of 
tot gefundeerde besluiten te komen. Men moet ook in staat zijn de wezenlijke 
kenmerken van wetenschappelijk onderzoek te herkennen en de conclusies en 
daaraan ten grondslag liggende redenering onder woorden te brengen. 
De natuurwetenschappelijke competentie omvat een kritische en nieuwsgierige 
attitude, belangstelling voor ethische vraagstukken en respect voor veiligheid en 
duurzaamheid - speciaal met betrekking tot de wetenschappelijke [en technologische] 
vooruitgang in relatie tot de eigen persoon, het gezin, de gemeenschap en de 
wereld. 
 

2.2.3 Uitgangspunten van de functionele vaardigheden derde graad, 
derde jaar BSO - PAV 6 

De functionele vaardigheden oftewel doelen binnen de derde graad (derde jaar) PAV worden 
als volgt geconcretiseerd: 
 

- Functionele tekstgeletterdheid 
Met functionele tekstgeletterdheid wordt bedoeld: informatie kunnen begrijpen en 
gebruiken om te functioneren in de maatschappij, in leer- en beroepssituaties, om 
persoonlijke doelstellingen te bereiken en om persoonlijke kennis en vaardigheden te 
ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie uit diverse tekstsoorten zoals redactionele 
artikelen, nieuwsbrieven, handleidingen, fictie, sollicitatiebrieven, loonlijsten, 
transportschema’s. 
 
Ook informatie schriftelijk op een efficiënte manier aan anderen verstrekken, komt 
aan bod. 
 

                                                
6 Secundair onderwijs – Derde graad BSO (derde jaar) - Project algemene vakken - Uitgangspunten. 
(2017). Onderwijs Vlaanderen. Geraadpleegd op 21 januari 2018, via 
http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/derde-graad/bso/vakgebonden/derde-
leerjaar/project-algemene-vorming/uitgangspunten.htm  

http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/derde-graad/bso/vakgebonden/derde-leerjaar/project-algemene-vorming/uitgangspunten.htm
http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/derde-graad/bso/vakgebonden/derde-leerjaar/project-algemene-vorming/uitgangspunten.htm
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- Functionele kwantitatieve geletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid gaat verder dan functionele rekenvaardigheid 
en omvat meer dan het kunnen omgaan met cijfers. Het betekent hier in levensechte 
situaties omgaan – op basis van en met specifieke kennis, vaardigheden of attitudes 
– met alle soorten van informatie van kwantitatieve aard. Deze informatie kan 
betrekking hebben op hoeveelheden en cijfers, dimensies en vormen, patronen en 
relaties, verandering. Ze kan gepresenteerd worden onder de vorm van figuren, 
cijfers, symbolen, formules, diagrammen, kaarten, grafieken of tabellen. 
 

- Functionele ICT-geletterdheid 
Functionele ICT-geletterdheid vereist dat leerlingen op een systematische en 
structurerende wijze omgaan met de computer (efficiënt bestandsbeheer, het gebruik 
van het (grafisch) besturingsprogramma), relevante programmatuur kiezen en 
gebruiken (bv. tekstverwerker versus elektronisch rekenblad), maatschappelijk 
relevante ICT-toepassingen kritisch gebruiken (elektronisch betaalverkeer zoals het 
gebruik van de bankkaart, …) en gericht zoeken naar informatie. 
 
De competenties op het vlak van functionele informatieverwerving verworven in de 
eerste twee leerjaren van de derde graad, situeren zich derhalve in het derde leerjaar 
op een hoger beheersingsniveau (zelfstandig en spontaan) en worden toegepast in 
andere contexten. 
 

- Problemen oplossen 
Het oplossen van problemen veronderstelt analytisch en synthetisch denken. 
Voortbouwend op de vooropleiding, waar probleemoplossende en organisatie- en 
planningsvaardigheden aan bod kwamen, wordt "problemen oplossen" hier op een 
grotere schaal benaderd in levensechte situaties. Dit houdt in : een doel kunnen 
bepalen, een situatie kunnen analyseren, een planning kunnen uittekenen over een 
ruimer tijdsinterval, die stapsgewijze kunnen uitvoeren en evalueren en eventueel 
bijsturen. 
 

- Werken in teamverband 
Vele menselijke activiteiten (beroep, vrijetijd, studeren) worden ontplooid in 
teamverband. In het werken in teamverband onderscheiden we onder andere de 
volgende stappen : plannen en onderhandelen, taken verdelen, verantwoordelijkheid 
opnemen en informatie uitwisselen. Hierbij wordt aandacht besteed aan luister- en 
spreekvaardigheden. 
 

2.3 Wat is differentiatie? 

Differentiatie is het positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen met het 
oog op het grootst mogelijke leerrendement voor elke leerling. (Vanderhoeven, 2004). 
 
Elke leerling is anders op vlak van achtergrond, (leer-)behoeften, interesses, talenten, … Via 
differentiatie benaderen we deze diversiteit in ons onderwijs op een positieve manier. We 
gaan op zoek naar de noden van de leerlingen om hun leren te bevorderen. Zodat we binnen 
elke klas krachtige leerprocessen kunnen opzetten. Hierbij houden we altijd rekening met de 
inbreng van de leerlingen. 
 
Differentiëren kan op verschillende manieren, maar het doel is altijd om succeservaringen te 
creëren voor onze leerlingen. Doorheen de tijd zijn er verschillende didactische modellen 
opgesteld om het gegeven differentiatie te concretiseren. Een van die modellen is dat van 



 Bachelorproef 
   
Axelle Bollen            Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! 

  

Academiejaar 2017-2018  19 

Carol Ann Tomlinson uit 1999. Het model is de basis van vele hedendaagse didactische 
modellen en brengt ons terug naar de grondbeginselen van differentiatie. 
 
Volgens Tomlinson is het belang van differentiatie om in te spelen op de noden van de 
leerlingen. Dankzij observatie van onze doelgroep leren we alle noden kennen. Als 
leerkracht moet je dan opzoek gaan naar een gepast antwoord. De denkwijze en het 
handelen van de leerkracht zal dan bepaald worden door vijf principes… 
 

1. Een ondersteunende leeromgeving: Deze leeromgeving bestaat uit het bieden van de 
gepaste begeleiding door de leerkracht, medeleerlingen of externe begeleiders. 
 

2. Een kwaliteitsvol curriculum: Om alle talenten in de klas te benutten, de leerlingen te 
motiveren en cruciale competenties te verwerven, is het belangrijk om zorgvuldig 
doelstellingen en leerinhouden te selecteren. 
 

3. Evaluatie in functie van instructie en leren: Evaluatie is geen einddoel maar een 
mogelijkheid om ons meer informatie te verschaffen over het leerproces van de 
leerlingen. Aan de hand van deze informatie kunnen we de leerlingen opvolgen en 
bijsturen waar nodig.  
 

4. Aangepaste instructie in functie van diversiteit: De lesinhouden worden opgezet zodat 
zoveel mogelijk leerlingen zich er door aangesproken voelen. Hierbij variëren we van 
opdrachten, werkvormen, hulpbronnen, … zodat de leerlingen keuzes krijgen in het 
eigen leerproces en de autonomie dus vergroot. 
 

5. Klasmanagement: Een positief, veilig en taakgericht werkklimaat is essentieel om te 
differentiëren.  
 

De leerkracht differentieert daarbij de inhoud, het proces, het product en houdt rekening met 
het klasklimaat om in te spelen op de leerstatus, de interesse en het leerprofiel van de 
leerlingen. 
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Figuur 7: Het ‘differentiated instruction model’ van Tomlinson. (Tomlinson, C.A., 2013) 
 

2.4 Hoe realiseren we een krachtige leeromgeving binnen het 
BSO en specifiek binnen PAV? 

Om te weten hoe je een krachtige leeromgeving kan realiseren, is het belangrijk om te weten 
wat een krachtige leeromgeving is. In het boek ‘Expeditie PAV’ omschrijft men het begrip als 
volgt: “Krachtige leeromgevingen zijn situaties en contexten die bij de leerlingen de vereiste 
leerprocessen en motivatie kunnen uitlokken en op gang houden om de beoogde 
leerresultaten te bereiken.”7 
 
Dit soort van leeromgeving is dus het ideale klimaat om participatie, betekenisgericht leren, 
levensechte contexten en zelfsturing mogelijk te maken. De realisatie ervan draagt bij tot de 
kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod, een verhoging van het leerrendement bij alle 
leerlingen en een betere benutting van de diversiteit op school en in de klas. 
 

                                                
7 Placklé, I., Van Looy, L., Janssens, I., De Smet, E. & De Mesmaeker, E. (2012). Expeditie PAV: 
Project Algemene Vakken in theorie en praktijk. z.pl.: Academic and Scientific Publishers. 
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Om die juiste leerprocessen te bevorderen, moet onze omgeving dus voldoen aan enkele 
principes. De onderstaande figuur is een weergave van deze principes. 

 
Figuur 8: Model voor krachtige leeromgevingen in het BSO. (Placklé, Könings, 

Struyven, Libotton, van Merriënboer & Engels, 2017) 

2.4.1 De leerling met zijn (beroeps-) identiteit 

Binnen PAV trachten we alles aan te pakken via een levensechte leercontext. Alle soorten 
kennis, vaardigheden en attitudes trachten we te ontwikkelen vanuit een zinvolle en efficiënte 
manier die bijdraagt aan het persoonlijke leven en de participatie aan de samenleving. 
 
De leerling en zijn (beroeps-) identiteit staat daarom centraal in het bovenstaande model.  

2.4.2 Authentieke en uitdagende leertaken 

Om leerlingen maatschappelijk weerbaar te maken, gaan we op zoek naar authentieke en 
uitdagende leertaken. Voor deze leertaken proberen we een ideale balans te vinden tussen 
de (beroeps-) identiteit van de leerlingen en de functionele vaardigheden die we in het vak 
trachten te bereiken. Als we leerlingen uitdagen met levensechte opdrachten, dan zorgen we 
ervoor dat ze op een boeiende manier hun (beroeps-) identiteit kunnen ontwikkelen.  

2.4.3 21ste eeuw vaardigheden8 

Na hun opleiding verwachten we dat leerlingen in staat zijn om voor zichzelf keuzes te 
maken, om informatie te verwerven en te gebruiken, om samen te werken met en anderen 
maar ook om dagelijkse problemen op te lossen. Dit zijn allemaal vaardigheden die van 
belang zijn in de 21ste eeuw en waarmee onze leerlingen ook geconfronteerd zullen worden. 
Daarom is de focus op de authentieke en uitdagende leertaken binnen het vak PAV net zo 
belangrijk. 
 
Ook bij Tablio benadrukken we deze vaardigheden omdat het we ons bevinden in een 
wereld die gedigitaliseerd is en nog steeds digitaliseert… 
 

                                                
8 Vandenhout, K. & Hustinx, W. (2014). Implementatiegids: Tablets in het onderwijs: #tablio. 
Hasselt: PXL/Tablio. 
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Uit hun implementatiegids van 2014, bleek dat toen al dat maar liefst 69% van de 
huishoudens met jongeren tussen 12 en 18 jaar in het bezit waren van een tablet. 
 
Ook bij bevragingen bij de leerlingen bleek dat dat maar liefst 75% van hen vindt dat hun 
leerkrachten meer digitale media moeten gebruiken in de klas. 
 
Tot slot blijkt ook uit andere onderzoeken waaronder Kennisnet, Europa en de OESO dat de 
belangrijkste vaardigheden voor de 21ste eeuw te verdelen zijn onder volgende drie 
gebieden: 

1. Competenties leren en innovatie; 
2. Burgerschaps- en beroepscompetenties; 
3. Digitale geletterdheid. 

 

2.4.4 Passende leerzorg 

Het is onterecht dat we verwachten dat leerlingen zomaar over bepaalde kennis, 
vaardigheden of attitudes beschikken. We willen alle leerlingen evenveel leerkransen bieden. 
Dat kunnen we doen door in te spelen op hun individuele noden en talenten via: 

- Evaluatie (om te leren); 
- Differentiatie; 
- Coaching. 

 
Sommige leerlingen zullen op bepaalde vlakken meer ondersteuning nodig hebben dan 
anderen en dat is helemaal niet erg. Als leerkracht PAV tracht je leerlingen op een spoor te 
zetten. Niet iedere leerling moet even ver op dat spoor komen, maar het is wel belangrijk dat 
ze allemaal op hun eigen manier kunnen groeien. 
 
Deze visie trachten we ook binnen Tablio te bekrachtigen. Via de integratie van de tablet in 
het onderwijs willen we namelijk de didactische mogelijkheden uitbreiden. We willen met 
andere woorden ook extra ondersteuning en differentiatie aanbieden. 
 

2.4.5 Positieve en veilige gemeenschap 

Een krachtige leeromgeving moet gelijk staan aan een positieve en veilige gemeenschap. De 
leerlingen moeten zich goed voelen in de klas en op een open manier hun eigen inbreng 
kunnen doen. In deze gemeenschap mogen fouten gemaakt worden want net dat zijn unieke 
leermomenten. Betrek de leerlingen in het leerproces zodat ze daadwerkelijk iets kunnen 
leren.  
 
Daarnaast is het ook van belang dat we aandacht besteden aan het omgaan met de 
elektronische leeromgeving omdat communicatie via het internet niet zonder risico is. Om 
ook hier het positivisme en de veiligheid te bewaren, is het van belang om extra aandacht te 
besteden aan een veilige, verantwoorde en doelmatige omgang met ICT.  
 

2.5 Hoe bevorderen we autonomie en zelfsturing in het leren? 

Dat zelfsturing een belangrijk aspect is binnen dit project, is al gebleken uit het model van de 
krachtige leeromgeving binnen PAV. Deze sleutelcompetentie is verbonden met enkele 
andere belangrijke factoren die medeverantwoordelijk zijn voor de bevordering ervan. 
 
Om te weten hoe we iets kunnen bevorderen, is het belangrijk om te weten waarom we iets 
doen. Dat dacht ook Maarten Vansteenkiste toen hij aan de slag ging met de 
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zelfdeterminatietheorie van Edward L. Deci en Richard M. Ryan. Hierin schenkt men 
aandacht aan de redenen waarom we doen wat we doen. 
 
Binnen ons onderwijssysteem is elk vak gebonden aan enkele eindtermen en 
leerplandoelen. Onze leerlingen moeten dus opdrachten uitvoeren om te bewijzen dat ze 
beschikken over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes. Hiervoor krijgen de leerlingen 
maar al te vaak een opdracht die hen wordt opgedrongen. Omdat de leerlingen de opdracht 
moeten doen, spreken we over externe motivatie oftewel ‘moetivatie’. 
 
Wanneer we spreken van een zinvolle leerervaring die de nieuwsgierigheid van de leerlingen 
opwekt, moet er sprake zijn van een intrinsieke motivatie. De leerlingen doen bepaalde 
activiteiten omdat ze het echt willen en niet omdat ze het moeten. In dit geval spreken we 
van ‘autonome motivatie’. 

 
Figuur 9: Schematisch overzicht van de verschillende soorten motivatie volgens de 

zelfdeterminatietheorie. (Deci, E.L. & Ryan, R.M., 2000 een aanvullingen van 
Vansteenkiste, M., 2009)  

 
Om de autonomie of zelfsturing te bevorderen, is het dus de taak van de leraar om de 
autonome motivatie aan te moedigen. Vansteenkiste ging op zoek naar de drijfveren van 
deze motivatie en concludeerde dat voor het stimuleren van autonome motivatie drie 
psychologische basisbehoeften belangrijk zijn: 

- Autonomie; 
- Competentie; 
- (Relationele) verbondenheid. 

 
Deze drie psychologische basisbehoeften hebben we nodig om ons fysiek en mentaal te 
ontwikkelen en te groeien. Hoe beter we de behoeften kunnen verwezenlijken, hoe meer we 
het persoonlijke en sociale functioneren van iemand kunnen bevorderen. In de schoolse 
context wil dit dus zeggen dat wanneer we het ABC-model respecteren, we zorgen voor 
optimale motivatie en engagement bij de leerlingen. 
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Figuur 10: Het ABC-model (Vansteenkiste, M., 2009) 

 

2.5.1 Autonomie 

De eerste psychologische basisbehoefte binnen het model is autonomie. Wanneer leerlingen 
inspraak krijgen in het leerproces, zijn de leerlingen gemotiveerder om een leertaak uit te 
voeren omdat ze het gewoon leuk of zinvol vinden. Ze handelen dus vanuit hun intrinsieke 
motivatie en bij succeservaringen zal deze motivatie enkel en alleen maar groeien. Het is wel 
belangrijk om bij minder positieve ervaringen de leerlingen te blijven aanmoedigen. Als 
leerkracht is het dus belangrijk om bij deze rekening te houden met factoren zoals leeftijd, 
voorkennis, leerdoelen, … en het proces te sturen zodat er meer kans op succes is. 
 

2.5.2 Verbondenheid 

Een goede relatie tussen leerkracht en leerlingen maar ook een goede onderlinge relatie 
tussen de leerlingen is van belang. Verbondenheid is een gevoel dat aan de basis ligt van de 
veilige gemeenschap die we nastreven binnen een krachtige leeromgeving. 
 
Bij het aspect verbondenheid, moeten we rekening houden met de aangeleerde 
hulpeloosheid. Vaak hebben leerlingen al tegenslagen gehad in hun schoolloopbaan. 
Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat leerlingen zich niet meer engageren omdat ze het nut 
van een opdracht niet meer zien. Een goede relatie kan de motivatie en het engagement van 
deze leerlingen terug opwekken. 
 

2.5.3 Competentie 

De derde belangrijk voorwaarde voor autonome motivatie is competentie. Leerlingen hebben 
namelijk de nood om zich competent/bekwaam te voelen.  
 
Het huidige onderwijs is een samenstelling van zeer heterogene klassen waarbij het soms 
een uitdaging is om deze psychologische basisbehoefte te verwezenlijken. Daarom is het 
aangeraden om voldoende te differentiëren zodat we iedere leerling de nodige leerkansen 
kunnen aanbieden.  
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2.6 Welke invulling kan werken zonder een thema te krijgen? 

Binnen PAV, maar ook in andere vakken, werkt men vaak thematisch. Via deze methodiek 
kunnen voor een langere periode verschillende doelen bereikt worden via een bepaald 
onderwerp. De methodiek heeft zowel voor- als nadelen en daarom moeten we ons afvragen 
of het ook anders kan. In het kleuteronderwijs is men aan het experimenteren om regelmatig 
zonder thema te werken. Ook het CEGO (centrum voor ervaringsgericht onderwijs) is een 
voorstander van deze themaloze aanpak. 
 
We bepalen meestal hoe we onze jaarplanning zullen invullen maar misschien is het hoog 
tijd om terug te vallen op de noden, interesses, talenten, … van de leerlingen. Via een 
themaloze aanpak kan je dus dieper ingaan op deze factoren. Als leerkracht moet je je 
flexibel opstellen om in te spelen op de leefwereld van de leerlingen zodat wij hun intrinsieke 
motivatie kunnen vergroten. 
 

2.7 Conclusie 

Na menig overleg met het Teacher Design Team en dit theoretisch onderzoek, zijn we tot 
een concept gekomen voor de praktijk. Via de actualiteit en de tablet willen we leerlingen 
autonomie schenken in de keuze van leerstof, hierbij willen we ook aandacht schenken aan 
creatieve vrijheid en vrijblijvend te raadplegen hulpmiddelen.  
 
In het theoretisch onderzoek, zijn we meer te weten gekomen over PAV, de functionele 
vaardigheden, differentiatie, krachtige leeromgevingen, het bevorderen van autonomie en 
zelfsturing en lesinhouden zonder thema. Voor het praktijkonderzoek, moeten we de 
volgende dingen onthouden: 
 

• De taken moeten verruimd worden naar de leefwereld en ervaringen van de 
leerlingen om hun interesse aan te wakkeren. Hiervoor maken we best gebruik van 
authentieke opdrachten. 

• Probleemoplossend werken en zelfsturing zijn belangrijkste vaardigheden van dit 
project. De leerlingen moeten tijdens het project zelf keuzes leren maken. 

• Leerlingen uit het beroepsonderwijs zijn het best gebaat bij coaching en constructieve 
feedback tijdens het leerproces. 

• Sturing en coaching zijn belangrijke voorwaarden om de leerlingen zelfgestuurd te 
laten werken.  

• Door geen leerinhouden op te dringen stimuleren we de intrinsieke motivatie van de 
leerlingen. 

• Een rijk en gevarieerd aanbod is belangrijk om de leerlingen te inspireren en uit te 
dagen. 
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3 Praktische onderzoek 

Een product creëren kan niet zomaar. Tijdens dit project werden er verschillende stappen 
doorlopen om het actuarek tot stand te brengen. U kan hieronder een logboek terugvinden 
dat meer duiding geeft over dit proces. Bovendien kan u ook een evaluatie van het project 
terugvinden alsook het lesmateriaal, verslagen van vergaderingen, …  
 

3.1 Eerste ontwerp 

Data Activiteiten 

21/09/2017 De eerste afspraak met mijn promotor, Hanne Rosius, om het thema van mijn 
bachelorproef te bespreken. 
 

09/10/2017 Tweede afspraak met mijn promotor om mijn bachelorproef te duiden. Ik kreeg 
concrete informatie over de inhoud en het “Teacher Design Team HAST”.  
 

17/10/2017 Eerste vergadering met de deelnemende leerkrachten PAV van HAST. Binnen 
deze vergadering werd de huidige informatie over het project overlopen en 
geconcretiseerd met behulp van enkele voorbeelden van actualiteitsfoto’s voor 
het project. 
 

 
Figuur 11: Iedereen Anne (Rosius, H., 2017) 
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Figuur 12: JR Mexico (Rosius, H., 2017) 

 

 
Figuur 13: Rohingya (Rosius, H., 2017) 
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03/12/2017 Ter voorbereiding van de derde afspraak maakte ik enkele schetsen voor het 
eerste ontwerp. 

          
Figuur 14: Schets 1 (Bollen, A., 2017)          Figuur 15: Schets 2 (Bollen, A., 2017) 

 

08/12/2017 Derde afspraak met mijn promotor om de schetsen, het theoretisch kader en 
de concrete invulling van het eerste ontwerp te bespreken. 

 
Figuur 16: Biplab Hazra (Rosius, H., 2017) 
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Figuur 17: test Flipgrid (Bollen, A., 2017) 

 

 
Figuur 18: Instagram (Bollen, A., 2017) 

 

28/12/2017 Materiaal gekocht om een maquette te maken van de schetsen van het eerste 
ontwerp. 
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03/01/2018 
04/01/2018 

Maquette gemaakt van het eerste (mogelijke) ontwerp. Deze maquette werd 
gemaakt om het concept te visualiseren voor de volgende vergadering van het 
Teacher Design Team. 

 

 
Figuur 19: Maquette - optie 1 voorkant actuarek. (Bollen, A., 2018) 

 

 
Figuur 20: Maquette - optie 2 voorkant actuarek. (Bollen, A., 2018) 

 

 
Figuur 21: Maquette - optie 3 voorkant actuarek. (Bollen, A., 2018) 
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Figuur 22: Maquette - achterkant actuarek. (Bollen, A., 2018) 

 

22/01/2018 Tweede vergadering met het Teacher Design Team HAST. Binnen deze 
vergadering werd het voorstel omtrent het eerste ontwerp besproken. 
Daarnaast werden er enkele afspraken gemaakt omtrent de eerste test. 

 
Figuur 23: Tweede vergadering Teacher Design Team HAST. 

 (Rosius, H., 2018) 
 

Vanaf 
26/01/2018 
is dit een 
frequente 
activiteit 
voor de 

PXL-leden 
van het 
Teacher 
Design 
Team. 

Instagramaccount aanvullen met actualiteitsfoto’s voor het project. 

 
Figuur 24: Instagram 2 (Bollen, A., 2018) 
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27/02/2018 Kaartmolens aangekocht voor het eerste ontwerp. 
 

 
Figuur 25: De aangekochte kaartmolens. (Bollen, A., 2018) 

 

28/02/2018 Vierde afspraak met mijn promotor en medestudenten uit het Teacher Design 
Team om de uitwerking van het eerste ontwerp te bespreken en te 
concretiseren. 
 

05/03/2018 Materiaal aangekocht voor het eerste ontwerp. 

 
Figuur 26: Materiaal voor het eerste ontwerp: twee kunststoffen 

lichtboxen, drie spuitbussen, twee draaiplateau en een pakje batterijen. 
(Bollen, A., 2018) 
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05/03/2018 Instructie- en evaluatiefiche gemaakt voor de eerste test. 
 

09/03/2018 Borden voor het eerste ontwerp gemaakt 
 

 
Figuur 27: Borden voor het actuarek. (Bollen, A., 2018) 

 

10/03/2018 Voorbeeld actualiteits-en feedbackfilmpje op Flipgrid gemaakt. 
 

 
Figuur 28: Flipgrid (Bollen, A., 2018) 

 

14/03/2018 Kaartmolens voor het eerste ontwerp geverfd en de borden bevestigd. 
 

    
Figuur 29: De kaartmolens werden geschuurd en kregen een gouden 

verflaag. (Bollen, A., 2018) 
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16/03/2018 Vijfde afspraak met mijn promotor en medestudenten uit het Teacher Design 
Team om het materiaal voor het actuarek te ontwerpen. 
 

 
Figuur 30: Foto 1 van de vijfde werkdag. (Rosius, H., 2018) 

 

 
Figuur 31: Foto 2 van de vijfde werkdag. (Rosius, H., 2018) 

 

 
Figuur 32: Foto 3 van de vijfde werkdag. (Ramaekers, R., 2018) 
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Figuur 33 en 34: Foto 4 en 5 van de vijfde werkdag. (Rosius, H., 2018) 

 

17/03/2018  
 

Het maken 
van dit 

materiaal is 
een 

frequente 
activiteit 
voor de 

PXL-leden 
van het 
Teacher 
Design 
Team. 

Het ontworpen materiaal voor het actuarek verder uitgewerkt. 
 

 
Figuur 35: De QR-codes werden bedekt met verf. (Bollen, A., 2018) 

 

21/03/2018 Eerste test op Campus HAST in het zevende jaar kinderzorg. 
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Figuur 36, 37, 38 en 39: Foto’s van de eerste test in het zevende jaar 

kinderzorg van Campus HAST. (Rosius, H., 2018) 
 

25/03/2018 Extra materiaal voor het actuarek gemaakt en de fouten op de kaartjes van de 
eerste test werden aangepast. 
 

26/03/2018 Tweede test op Campus HAST in het zevende jaar bejaardenzorg. 
 

 
 

 
 

Figuur 40 en 41: Foto’s van de tweede test in het zevende jaar 
bejaardenzorg van Campus HAST. 

 (Bollen, A., 2018) 
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27/03/2018 Reflectie over de eerste test in het zevende jaar kinderzorg op Campus HAST. 
 

18/04/2018 Reflectie over de tweede test in het zevende jaar bejaardenzorg op Campus 
HAST. 
 

04/06/2018 Derde test en reflectie over de derde test in het zesde jaar verzorging op 
Campus HAST. 
 

 
Figuur 42: Foto van de derde test in het zesde jaar verzorging van 

Campus HAST. 
 (Ramaekers, R., 2018) 

 

 
Figuur 43: Document met de handtekeningen van de leerlingen. Deze 

leerlingen gaven hun toestemming voor het gebruik van deze groepsfoto 
van de derde test. (Bollen, A., 2018) 
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08/06/2018 Opnamedag met mijn promotor en het zevende jaar bejaardenzorg op Campus 
HAST. De deelnemende leerlingen ondertekenden een toestemmingsformulier 
dat u in de bijlage kan terugvinden. 
 

 

 

  

 
Figuur 44, 45, 46, 47, 48, 49 en 50: Foto’s van de opnamedag in het 
zevende jaar bejaardenzorg van Campus HAST. (Rosius, H., 2018) 
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3.2 Handleiding actuarek 

Het gebruik van dit actuarek is een meerwaarde om autonomieondersteunend les te geven 
met de tablet in PAV. Hieronder kan u een beschrijving van het gebruik en de verschillende 
onderdelen uit het actuarek terugvinden. Het concrete lesmateriaal kan u terugvinden bij het 
onderdeel “bijlagen lesmateriaal”. 
 

3.2.1 Hoe gebruik ik het actuarek? 

Het actuarek is zeer gebruiksvriendelijk. Net zoals je in de winkel zou zoeken naar een 
verjaardagskaart, zoek in de klas naar een foto die je interesse opwekt. Achteraan de foto 
kan enkele kernwoorden terugvinden die de leerlingen kunnen helpen bij de reconstructie 
van het verhaal. Wanneer dit niet zo goed lukt, kan de leerling de kraslaag van een QR-code 
krassen om meer informatie over de foto te krijgen. Wanneer de leerlingen alle nodige 
informatie over de foto verzamelt hebben, maken ze een filmpje met Adobe Spark. Ze 
vertellen het verhaal via de spraakopname of tekst en maken daarbij gebruik van 
zelfgekozen visueel materiaal. Wanneer het filmpje klaar is downloaden ze het bestand om 
het op Flipgrid te plaatsen. Elke klas heeft op dit platform een aparte virtuele leeromgeving 
om zo de privacy binnen een groep te bewaren. De leerlingen geven elkaar beurtelings 
feedback doormiddel van de emoticons en feedbackfilmpje waarin ze één tip en één top 
formuleren voor hun medeleerling. 
 

 
Figuur 51: Stappenplan “Hoe gebruik ik dit rek?”. (Bollen, A., 2018) 

 

3.2.2 Wat kan ik terugvinden in het actuarek? 

3.2.2.1 Foto’s uit de actualiteit 
In het actuarek kan je verschillende foto’s terugvinden. Elke foto is aan de achterkant 
voorzien van drie kernwoorden die de leerlingen helpen om het verhaal achter de foto te 
reconstrueren. Naast de kernwoorden kan je ook twee QR-codes terugvinden. Deze codes 
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bevatten krantenartikelen, websites, … om de leerlingen extra ondersteuning te geven 
wanneer ze geen of weinig informatie over het beeld vinden. Deze codes worden in het rek 
bedekt met speciale verf die leerlingen kunnen afkrassen wanneer ze er gebruik van willen 
maken. 
 

 
Figuur 52: Voorbeeld van een fotokaart uit het actuarek. (Bollen, A., 2018) 

 

3.2.2.2 Ondersteuningsfiches volgens het OVUR-principe 
Er zijn vijf ondersteuningsfiches in het actuarek terug te vinden die opgesteld zijn aan de 
hand van het OVUR-principe. Deze fiches bevatten verschillende soorten informatie 
waaronder uitleg over de evaluatiesymbolen, een QR-code met een instructiefilmpje over 
Adobe Spark, een QR-code met taalondersteuning, … 
 

 
Figuur 53: Voorbeeld van een ondersteuningsfiche uit het actuarek. (Bollen, A., 2018) 

 



 Bachelorproef 
   
Axelle Bollen            Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! 

  

Academiejaar 2017-2018  41 

3.2.2.3 Evaluatiefiche 
Via de evaluatiefiche krijgen de leerlingen een zicht op de concrete doelstellingen die we 
controleren via deze werkvorm. De leerlingen worden niet enkel en alleen op die manier door 
de leerkracht beoordeelt, ze beoordelen ook elkaar aan de hand van deze doelstellingen.  
 

 
Figuur 54: Evaluatiefiche uit het actuarek. (Bollen, A., 2018) 

 

3.2.2.4 Instructiefiche 
De instructiefiche is een hulpmiddel om het verhaal achter een foto te reconstrueren. De 
fiche is opgebouwd aan de hand van de W-vragen en geeft de leerlingen enkele concrete 
tips om gericht informatie te zoeken. 
 

 
Figuur 55: Instructiefiche uit het actuarek. (Bollen, A., 2018) 
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3.2.2.5 Instagram 
Onze smartphone is haast niet weg te denken uit ons leven. Wij zelf, maar onze doelgroep 
van dit project, maakt gebruik van diverse sociale media zoals Instagram, Facebook, 
Snapchat, ... Om aan te sluiten bij de leefwereld van onze doelgroep, creëerden we een 
Instagram-account met alle foto’s uit het actuarek. Elke foto werd voorzien van een vraag 
over het beeld om de nieuwsgierigheid bij de leerlingen te wekken. Je kan ons op Instagram 
vinden onder de naam “tabliopxl”. 
 

 
 

Figuur 56:Instagram-account van Tablio. (Bollen, A., 2018)  
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3.3 Eerste test en evaluatie 

De eerste test heeft plaatsgevonden in de klas 7 kinderzorg. Deze klas bestaat uit 9 
leerlingen. Op woensdag 21 maart heeft het Teacher Design Team de inleidende les van dit 
project gegeven. Tijdens deze les maakten de leerlingen kennis met het project. De 
leerlingen maakten nadien onder begeleiding van het team hun eerste filmpje.  
 
Op dinsdag 27 maart bekeken de leerlingen elkaars filmpje op Flipgrid en voerden ze de stap 
reflecteren uit. 
 
We observeerden de lessen met behulp van de onderstaande vragenlijst. 
 

EVALUATIECRITERIA 
/ VERWACHTINGEN 

OBSERVATIE CONCLUSIE EN AANBEVELING 

De leerlingen maken 
een keuze naar eigen 

interesse. 
▪ De leerlingen 

kijken 
geïnteresseerd. 

▪ De leerlingen 
maken vlot een 
eigen keuze. 

De leerlingen gingen meteen rond 
het actuarek staan. Ze bekeken 

alle foto’s en er was al snel 
communicatie over de beelden. 

Ze reageerden erg enthousiast op 
de sprekende beelden en grepen 

vlot naar een eigen foto. Sommige 
leerlingen hadden het zelfs 

moeilijk om een keuze te maken 
omdat ze erg geïnteresseerd 

waren in meerdere beelden. Geen 
enkele leerling reageerde passief 

of ongeïnteresseerd. 

Het actuarek lijkt een erg geschikt 
presentatieformat. Het nodigt de 

leerlingen uit om te ‘shoppen’ 
naar een beeld dat hen 

aanspreekt. Het bevordert 
communicatie over de beelden 
omdat leerlingen errond kunnen 

gaan staan. 
De beelden zijn uitnodigend voor 

leerlingen en het is een ideaal 
vertrekpunt om vanuit eigen 

interesse de actualiteit 
bespreekbaar te maken. 

De geboden 
ondersteuning maakt 

de autonomie 
realiseerbaar. 
▪ De leerlingen 

vinden 
(zelfstandig) hun 

weg naar 
ondersteuning. 

▪ De leerlingen 
maken gebruik van 
de ondersteuning. 

▪ De ondersteuning 
is een meerwaarde 
om de taak van de 

leerlingen te 
volbrengen. 

De ondersteunende fiches uit het 
rek werden door sommige 

leerlingen gebruikt. Voor de 
ondersteuning op vlak van 

woorden, moesten de meeste 
leerlingen even aangemoedigd 

worden gebruik te maken van het 
ondersteunende platform. De 
kraslaag werd enkel en alleen 

afgekrast als het echt nodig was. 
Indien ze na één code voldoende 
wisten, werd de tweede code niet 
meer gekrast. Andere leerlingen 

volbrachten dan de taak weer 
zonder extra ondersteuning. 

Iedere leerling kon het filmpje 
afronden binnen de lestijd van 100 

minuten. De kwaliteit van de 
filmpjes was behoorlijk maar de 

inhoudelijke diepgang is het 
voornaamste werkpunt van de 

leerlingen. De filmpjes kunnen hier 
bekeken worden: 

https://flipgrid.com/5e5b1a  

De leerlingen vinden hun weg naar 
de aangeboden 

ondersteuningsfiches. De  
taalkundige ondersteuning 

daarentegen moet iets explicieter 
aangemoedigd worden omdat 

leerlingen er niet altijd zelf de nood 
van ervaren. 

Het krassysteem werkt krachtig en 
efficiënt. 

https://flipgrid.com/5e5b1a
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De leerlingen ervaren 
verbondenheid 

doorheen de interactie 
en het 

evaluatiesysteem. 
▪ De leerlingen 

geven 
constructieve 
opmerkingen. 

▪ De leerlingen 
geven elkaar een 

“werkbaar” 
werkpunt. 

De leerlingen maakten het eerste 
filmpje onder begeleiding van de 
leden van het Teacher Design 

Team. Ze namen zelfstandig pen 
en papier om woorden te noteren 

en hun verhaal te construeren. 
Tijdens de reflectieles moesten ze 

elkaar beoordelen en in een 
kringgesprek werd een filmpje van 
één van de leerkrachten kritisch 

onder de loep genomen. De 
leerlingen werkten goed mee en 

konden onder begeleiding 
relevante feedback geven op het 

filmpje van de leerkracht. 
De leerlingen vonden het 
onwennig om elkaar te 

beoordelen. Het geven van 
constructieve feedback was geen 
probleem maar het aangeven van 

een werkpunt verliep veel 
moeilijker. De leerlingen grepen 

zelfstandig terug naar de 
aangeboden ondersteuning 

(feedbackzinnen op het 
padletbord). Ook de eis dat er één 
tip en één top geformuleerd moest 

worden, bood structuur en 
zekerheid. Uiteindelijk gaf toch 
iedere leerling feedback aan 

minstens één medeleerling. (zie 
https://flipgrid.com/5e5b1a)  

De leerlingen gaven tijdens de 
afronding van de les aan dat ze dit 

onderdeel niet gemakkelijk 
vonden. Er werden in het begin 

ook veel instructies gegeven. Een 
duidelijk stappenplan van wat de 

leerlingen achtereenvolgens 
moeten doen (feedbackfilmpje 
maken voor 1 leerling, andere 
filmpjes bekijken en icoontje 

aanvinken, …) is nodig. 

De leerlingen zijn het niet gewoon 
om elkaar te beoordelen, ondanks 

de prominente plaats van deze 
vaardigheid in de eindtermen. We 

moeten blijven inzetten op het 
illustreren van wat goede feedback 

is door zelf filmpjes te maken en 
daar met de leerlingen over te 

reflecteren. Het kunnen kiezen uit 
een aantal feedbackzinnen is 
hiervoor een goede oplossing. 
Deze zinnen kunnen zeker na 
verloop van tijd nog uitgebreid 

worden. 
Het werken met de icoontjes én 
het systeem van één tip en één 

top zorgen voor structuur en 
houvast. 

We breiden de 
ondersteuningsfiches nog uit  met 

een duidelijk stappenplan. 

De organisatie en het 
werken met de apps 

verloopt vlot. 
▪ De leerlingen 
werken vlot met de 

apps. 
▪ De gebruikte apps 

vertonen geen 
technische 
problemen. 

De leerlingen werden voor het 
gebruik van de apps op gang 

geholpen door de leden van het 
Teacher Design Team. Na een 
korte instructie konden ze snel 
zelfstandig aan de slag aan de 

slag gaan met deze tools. Zowel 
het maken van de filmpjes, het 

uploaden in Flipgrid als het werken 
met een feedbackfilmpje ging 

goed. 

De apps zijn laagdrempelig en de 
leerlingen kunnen er vlot mee 

werken. We verwachten dat de 
leerlingen hier in de toekomst 

zelfstandig mee verder kunnen. 
Het opnemen in één klaslokaal is 

niet evident. Zowel 
geluidsoverlast als de schaamte 

voor toeschouwers zijn 
struikelblokken. Misschien moeten 

we opnameboxen maken om 

https://flipgrid.com/5e5b1a
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Alle apps werkten vlot en we  
stootte niet op technische 

problemen. 
We vonden wel een foutieve QR – 
code op de instructiefiche over de 

werking van Adobe Spark. 
De leerlingen hadden graag enige 

privacy om hun filmpje op te 
nemen. Ze deden dit in de gang of 

in een klaslokaal dat vrij was. 
Tot slot merkten we dat sommige 
leerlingen inlogden via Facebook 
en niet met een mailadres. Op die 

manier ontvangen ze de 
beoordeling van de leerkracht, 

ingegeven via de rubrics op 
Flipgrid niet. 

vlotter te kunnen opnemen. In het 
verdere verloop van het project 
maken de leerlingen de opname 
wel thuis, waardoor dit probleem 

zich niet meer stelt. 
De foute QR-code zal aangepast 

worden. 
We plaatsen beter geen code van 

Flipgrid op de fotokaartjes. Om 
het overzicht te bewaken en de e-
privacy te garanderen maken we 
immers voor elke klas een andere 

Flipgrid aan. 
We moeten de leerlingen vragen 
om in Flipgrid in te loggen met 

hun mailadres en niet met 
Facebook. Dit kan opgenomen 
worden op het instructiekaartje 

van de stap ‘uitvoeren’. 

 

3.4 Tweede test en evaluatie 

De tweede test heeft plaatsgevonden in de klas 7 bejaardenzorg. Deze klas bestaat uit 16 
leerlingen. Op maandag 26 maart heeft het Teacher Design Team de inleidende les van dit 
project gegeven. Tijdens deze les maakten de leerlingen kennis met het project. De 
leerlingen maakten nadien onder begeleiding van het team hun eerste filmpje.  
 
Op woensdag 18 april bekeken de leerlingen elkaars filmpje op Flipgrid en voerden ze de 
stap reflecteren uit. 
 
We observeerden de lessen met behulp van de onderstaande vragenlijst. 
 

EVALUATIECRITERIA 
/ VERWACHTINGEN 

OBSERVATIE CONCLUSIE EN AANBEVELING 

De leerlingen maken 
een keuze naar eigen 

interesse. 
▪ De leerlingen 

kijken 
geïnteresseerd. 

▪ De leerlingen 
maken vlot een 
eigen keuze. 

De leerlingen waren zeer open en 
wilden meteen hun persoonlijke 

foto’s tonen tijdens de 
motivatiefase. Ook deze groep 

was enthousiast over het 
actuarek, ze stonden spontaan 

recht om even een kijkje te gaan 
nemen. De keuzes van foto’s 

werd in deze groep vooral 
gebaseerd op interesse.  

Sommige leerlingen wilden 
dezelfde foto nemen maar ook 

hier hadden de leerlingen 
meerdere opties in gedachten. Dit 

vormde geen probleem voor de 
les. 

In het verdere verloop van het 
project zullen de leerlingen om de 
beurt foto’s kiezen en mee naar 
huis nemen. Het aanbod zal dan 

ook groter zijn waardoor dit 
probleem zich niet meer stelt. 
Twee foto’s uit het actuarek 
hebben enkel bronnen in het 

Engels. Dit vermijden we best in 
de toekomst omdat enkele 

leerlingen omwille van de taal een 
andere foto gekozen hebben. 
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De geboden 
ondersteuning maakt 

de autonomie 
realiseerbaar. 
▪ De leerlingen 

vinden 
(zelfstandig) hun 

weg naar 
ondersteuning. 

▪ De leerlingen 
maken gebruik van 
de ondersteuning. 

▪ De ondersteuning 
is een meerwaarde 
om de taak van de 

leerlingen te 
volbrengen. 

Deze klas was een stuk groter 
waardoor dit organisatorisch een 
uitdaging was. Dit had vooral een 

invloed op de het 
introductiemoment van de les. 
Nadien werd de klas vrijgelaten 

om zelfstandig te werken in 
kleinere groepjes. Op die manier 
kregen alle leerlingen de kans om 
de inhoud en ondersteuning van 

het rek te bekijken en te 
bespreken. De werkmethode in 

kleinere groepen was veel 
aangenamer en effectiever. 

De filmpjes van deze klas kunnen 
hier bekeken worden: 

https://flipgrid.com/5fca5a.  

Sommige leerlingen kunnen op 
een nog efficiëntere manier 

gebruik van de 
ondersteuningsfiches. Ze 

gebruiken het krassysteem enkel 
wanneer het nodig is en geven 
openlijk aan dat ze dit een fijn 

systeem vinden. Ook hier merken 
we dat de leerlingen niet spontaan 
teruggrijpen naar de taalkundige 

ondersteuning ondanks de 
expliciete vermelding. 

De leerlingen ervaren 
verbondenheid 

doorheen de interactie 
en het 

evaluatiesysteem. 
▪ De leerlingen 

geven 
constructieve 
opmerkingen. 

▪ De leerlingen 
geven elkaar een 

“werkbaar” 
werkpunt. 

De leerlingen in deze groep zijn 
talrijker en daarom is de 

verbondenheid onderling niet bij 
iedereen even groot. Voor dit 

project hadden ze er echter geen 
probleem mee om elkaar te helpen 

en constructieve feedback te 
geven. Alle leerlingen hadden een 

uitgesproken mening en ze 
konden zelfs meerdere tips en 

tops aanhalen voor hun 
medeleerlingen en de begeleiders. 

Deze leerlingen gingen op zoek 
naar werkbare werkpunten en 

gaven meteen concrete tips aan 
hun medeleerlingen om dit 

werkpunt te verbeteren. 

De leerlingen hebben tijdens het 
project een goede interactie met 
elkaar en ze geven constructieve 

feedback.  

De organisatie en het 
werken met de apps 

verloopt vlot. 
▪ De leerlingen 
werken vlot met de 

apps. 
▪ De gebruikte apps 

vertonen geen 
technische 
problemen. 

Sommige leerlingen gebruiken de 
tablets van school. Het is 

belangrijk om ook expliciet aan te 
geven dat ze zich moeten 

afmelden bij de apps. Dit gaf niet 
echt een probleem, maar in het 

kader van e – privacy moeten we 
dit vermijden. Sommige leerlingen 

wilden zich via Facebook 
aanmelden ondanks het feit dat dit 
werd afgeraden. De app was op 
het moment van de test aan het 

werken aan de verbinding. 
Hierdoor hebben alle leerlingen 
zich toch met hun emailadres 

aangemeld. 
Eén van de leerlingen gaf aan dat 
ze op een kaartje een typfout had 
ontdekt. Er stond namelijk ‘plasic 
soup’ in plaats van ‘plastic soup’. 

We moeten op het einde van de 
les de leerlingen erop wijzen dat 
ze zich moeten uitloggen in alle 

gebruikte apps. Deze instructie zal 
ook opgenomen worden op de 

ondersteuningsfiche “uitvoeren”. 
Organisatorisch is het niet zo 

makkelijk om alle QR-codes te 
herschilderen. De leerlingen uit 
deze groep reikten zelf het idee 

aan om reparatiezakjes te 
voorzien zodat elke leerling het 
kaartje na gebruik zelf terug kan 

overschilderen. 

https://flipgrid.com/5fca5a
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3.5 Derde test en evaluatie 

De derde test heeft plaatsgevonden in de klas 6 verzorging. Deze klas bestaat uit 18 
leerlingen. Op maandag 4 juni heeft 26 heeft het Teacher Design Team zowel de inleidende 
les als de reflectieles van dit project gegeven. Tijdens deze les maakten de leerlingen kennis 
met het project. De leerlingen maakten nadien onder begeleiding van het team hun eerste 
filmpje. Nadien bekeken de leerlingen elkaars filmpje op Flipgrid en voerden ze de stap 
reflecteren uit. 
 
We observeerden de lessen met behulp van de onderstaande vragenlijst. 
 

EVALUATIECRITERIA 
/ VERWACHTINGEN 

OBSERVATIE CONCLUSIE EN AANBEVELING 

De leerlingen maken 
een keuze naar eigen 

interesse. 
▪ De leerlingen 

kijken 
geïnteresseerd. 

▪ De leerlingen 
maken vlot een 
eigen keuze. 

Ook deze groep was enthousiast 
over het actuarek. De leerlingen 

kozen vlot een eigen foto en 
gingen meteen aan de slag. Geen 
enkele leerling reageerde passief 

of ongeïnteresseerd. 

Het actuarek in combinatie met 
werken met de tablet lijkt een 
perfecte combinatie te zijn. De 

leerlingen worden aangetrokken 
tot het rek waardoor ze makkelijk 
communiceren over het materiaal. 

Ook in deze groep kregen we 
nogmaals de bevestiging dat de 

leerlingen beelden kiezen die 
aanleunen bij hun eigen 

interesseveld zonder dat ze 
beseften dat dit actualiteit is. 

De geboden 
ondersteuning maakt 

de autonomie 
realiseerbaar. 
▪ De leerlingen 

vinden 
(zelfstandig) hun 

weg naar 
ondersteuning. 

▪ De leerlingen 
maken gebruik van 
de ondersteuning. 

▪ De ondersteuning 
is een meerwaarde 
om de taak van de 

leerlingen te 
volbrengen. 

Tijdens deze test hebben we de 
ondersteunende fiches op een 
expliciete manier toegelicht. 

Dankzij deze uitleg, hebben de 
leerlingen die het nodig hadden de 

QR-codes gebruikt maar ook de 
taalondersteuning. Voor deze test 
voegden we ook een algemeen 
stappenplan toe om het gebruik 

van het actuarek te verduidelijken. 
De kwaliteit van de filmpjes was 

behoorlijk en de leerlingen zijn ook 
al opzoek gegaan naar extra 
informatie. Het voornaamste 

werkpunt voor de leerlingen is om 
deze inhoudelijke diepgang ook 

door te trekken in hun beeldkeuze. 
De filmpjes kunnen hier bekeken 

worden: https://flipgrid.com/4298f8  

De leerlingen die nood hadden 
aan de ondersteuningsfiches, 

gebruikten deze op een effectieve 
manier. Het krassysteem werkt 
krachtig, maar het is niet altijd 
even makkelijk om de kaartjes 
tijdig te herschilderen voor een 

nieuwe klasgroep. 

https://flipgrid.com/4298f8
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De leerlingen ervaren 
verbondenheid 

doorheen de interactie 
en het 

evaluatiesysteem. 
▪ De leerlingen 

geven 
constructieve 
opmerkingen. 

▪ De leerlingen 
geven elkaar een 

“werkbaar” 
werkpunt. 

Dit was een grote klas, toch was 
de interactie zeer aangenaam. De 

leerlingen gebruikten de 
ondersteuningsfiches om hun tip 

en top te formuleren. Alle 
werkpunten waren werkbaar en de 

gekozen feedback voor de 
medeleerlingen en begeleiders is 

relevant voor het project. 

Ondanks het feit dat de leerlingen 
het niet gewoon zijn om elkaar te 
beoordelen, was dit geen enkel 

probleem in deze klas. De 
ondersteuning was een ideale 

manier om de leerlingen op weg 
te helpen bij het formuleren van 

deze feedbackzinnen. De 
icoontjes én het formuleren van 
één tip en één top zorgen voor 

structuur in de feedbackfilmpjes. 

De organisatie en het 
werken met de apps 

verloopt vlot. 
▪ De leerlingen 
werken vlot met de 

apps. 
▪ De gebruikte apps 

vertonen geen 
technische 
problemen. 

De leerlingen werken al langer met 
een tablet in de klas. Na de 

grondige introductie door de leden 
van het Teacher Design Team, 

gingen de leerling zelfstandig aan 
de slag met de apps. Het gebruik 
van de tools verliep zeer vlot al 

merkten we dat twee leerlingen de 
app Adobe Spark niet konden 
downloaden omwille van het 

besturingssysteem op hun tablet. 
De app kan enkel gebruikt worden 
bij iOS 10.0. Bovendien is de app 

momenteel ook nog niet 
beschikbaar voor Android en 

Windows gebruikers. De leerlingen 
maakten gebruik van de gangen 

en andere plaatsen om hun filmpje 
in alle rust op te nemen. De 

leerlingen die gebruik maakten van 
de tablets van de school, hebben 

zich ook overal afgemeld. 

De apps zijn gebruiksvriendelijk. 
Omwille van de voorgeschiedenis 

van het tabletgebruik van deze 
klas konden we de les vijf minuten 
vroeger afronden. Dit geeft aan dat 

na langdurig gebruik van deze 
methodiek de verwerking nog 

vlotter zal verlopen. Het installeren 
van de app Flipgrid verloopt vlotter 
dan die van Adobe Spark. Flipgrid 
kan ook op alle toestellen gebruikt 

worden. Adobe Spark zal 
binnenkort ook beschikbaar zijn 

voor andere toestellen. De 
leerlingen zonder Appletoestel, 

kunnen deze app wel altijd op de 
tablet gebruiken via het internet. 
We zouden eventueel ook een 
alternatieve app zoals Slidely 

kunnen gebruiken. Op 02/06/2018 
werden we via Instagram 

gecontacteerd door fotografe Anna 
Boyiazis met het verzoek om haar 

foto van ons account te 
verwijderen. Mevrouw Boyiazis 

beantwoordde onze vraag om de 
foto op het account te behouden 
negatief. De huidige condities op 
sociale media zijn de aanzet voor 

het verzoek van de fotografe.  
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Besluit 

 
Binnen deze bachelorproef ben ik samen met een Teacher Design Team op zoek gegaan 
naar een methodiek om autonomieondersteunend les te geven met de tablet in PAV. Een 
methodiek die bovendien de motivatie van de leerlingen zou vergroten. 
 
Allereerst ben ik samen met het Teacher Design Team gaan nadenken over de belangrijk 
aspecten van deze bachelorproef. Hierbij kwamen we tot de conclusie dat we moesten 
inspelen op het bestaande curriculum van PAV. Daarbij moesten we rekening houden met 
de verschillende soorten differentiatie, een krachtige leeromgeving, werken zonder thema, … 
 
Via een theoretisch onderzoek ben ik op zoek gegaan naar meer informatie over deze 
onderwerpen. Hieruit is gebleken dat we voor het praktijkonderzoek rekening moesten 
houden met verschillende noden. Authentieke taken, een goede sturing, coaching, een 
gevarieerd aanbod, … zouden belangrijke factoren zijn om van dit project een succes te 
maken. 
 
Op basis van deze noden en de gesprekken met het Teacher Design Team, zijn we op zoek 
gegaan naar een gepast ontwerp om te werken met de actualiteit. Na enkele tekeningen en 
maquettes creëerden we een actuarek waar we terecht trots op zijn. De leerlingen krijgen 
een gevarieerd aanbod van actualiteitsfoto’s waaruit zij zelf één beeld mogen kiezen voor 
hun opdracht. Met behulp van de enkele kernwoorden, ondersteuningsfiches en de tablet 
reconstrueren de leerlingen het verhaal achter hun foto. In een latere fase gaan de leerlingen 
elkaar ook feedback geven om zo het eigen leerproces bij te sturen. 
 
Na drie testen kunnen we besluiten dat dit project zeer enthousiast onthaald werd door de 
leerkrachten maar vooral ook door de leerlingen. Hun feedback geeft ook duidelijk weer dat 
dit actuarek voldoet aan de noden uit het theoretisch onderzoek. 
 
Tot slot kan ik stellen dat ik als leerkracht heel veel geleerd heb uit dit project. Ik leerde 
onder andere nauw samenwerken met andere leerkrachten en ik maakte materiaal op maat 
van de leerlingen. Na deze bachelorproef kan ik met trots zeggen dat ik mee heb gewerkt 
aan de toekomst van ons onderwijs en ik kan u garanderen, ook BSO’ers hebben goesting 
om te leren! 
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Bijlagen lesmateriaal 

Bijlage 1: Stappenplan  
 

 

HOE GEBRUIK IK DIT REK? 
 

Stap 1: Kies een foto uit het rek die   
            jou aanspreekt! 
 

Stap 2: Ga op zoek naar het verhaal  
             achter de foto.  

(Tip: Bekijk de ondersteuningsfiches “Stap oriënteren” , “Stap 
voorbereiden” en de “instructiefiche”.) 

 

Stap 3: Maak een filmpje met Adobe Spark  
            waarin je het verhaal vertelt van de  
            door jou gekozen foto. 

(Tip: Bekijk de ondersteuningsfiche “Stap uitvoeren”.) 
 

Stap 4: Plaats jouw filmpje op Flipgrid. 

(Tip: Bekijk de ondersteuningsfiche “Stap uitvoeren”. De leerkracht kan 
jou de juiste aanmeldingscode geven. Vergeet deze zeker niet ergens 

te noteren!) 
 

Stap 5: Kies een filmpje van één van je    
             medeleerlingen en maak zelf een  
             feedbackfilmpje met 1 tip en 1 top.  

(Tip: Bekijk de ondersteuningsfiches “Stap reflecteren” en de 
“evaluatiefiche”.) 
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Bijlage 2: Instructiefiche 
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Bijlage 3: Evaluatiefiche 

 



 Bachelorproef 
   
Axelle Bollen                                                                                                    Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! 

  

Academiejaar 2017-2018         68 

Bijlage 4: Ondersteuningsfiches OVUR 
 

 

 
Je koos een foto! Proficiat! 

Voor je kan beginnen aan je 
verhaal moet je eerst wat 
informatie verzamelen. 

 
Op de achterkant van je foto vind 
je kernwoorden. Je kan met die 

kernwoorden gaan zoeken. 
 

Wil je nog meer ondersteuning? 
Kras de blauwe laag weg! Dan 

vind je QR – codes naar 
interessante bronnen. 

 

 
STAP ORIËNTEREN 
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Welke woorden gebruik ik om 
aan te geven waarom ik de foto 
koos? Hoe bouw ik mijn tekst 

op? 
Scan de code! 

 
 
 
 
 
 

Ook de fiche ‘Hoe zoek ik meer 
informatie en afbeeldingen?’ 

kan je helpen! 

 
STAP VOORBEREIDEN 
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  Hoe werk ik met Adobe Spark? 

 

 
 

     Hoe werk ik met Flipgrid? 
 

Klik op dit icoontje, log in met je 
code. Klik op het groene plusje en 

upload je filmpje.  

 
 

Gebruik voor beide apps je e-mailadres en 
vergeet niet om je daarna overal af te melden! 

 
STAP UITVOEREN 
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STAP REFLECTEREN 
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Vind je het moeilijk om de 
juiste woorden te vinden om 

je klasgenoot een tip of top te 
geven? 

 
Scan de code! 

 

 
STAP REFLECTEREN 
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Bijlage 5: Foto’s actuarek 

  

 
 

Rohingya 

vlucht 

Myanmar 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

India 

ontbossing 

Biplab Hazra 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

kunstproject JR 

scheidingsmuur 

Mexico 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Anne Frank en voetbal 

tegenreactie clubs 

oplossing Claudio 
Lotito 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Adalynn 

harttransplantatie 

orgaandonatie 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Katayoun 
Khosrowyar 

Iran 

vrouwenrechten 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

vrouwenbesnijdenis 

Guinee 

‘Een onbesneden meisje is puur en 
volledig.’ 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

schietincident 

wapenwetgeving 

NRA 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

vogelmarkt 

Afghanistan 

taliban 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Ghouta 

burgerslachtoffers 

bombardement 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Ghouta 

UNHCR 

hulpkonvooi 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

suitsupply poster 

intollerantie 

homo 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Eléonor Sana 

Paralympische 
Spelen 

Pyeongchang 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Damso 

Rode Duivels 

vrouwonvriendelijk 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

ijsbeer 

Canada 

klimaatopwarming 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

zeepaardje 

plastic soup 

Sumbawa 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

staatsbezoek 

Canada 

vlag 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

PAOK 

matchfixing 

Savvidis 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

internationale 
vrouwendag 

vrouwenmars 
Brussel 

vrouwenrechten 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

spion 

zenuwgas 

Skripal 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Gebruikers van de 
straat 

daklozen 

Sebastien van 
Malleghem 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Professor VUB 

Iran 

Ter dood 
veroordeeld 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

besnijdenis  

ondeskundig  

zonder verdoving 



 Bachelorproef 
   
Axelle Bollen                                                                                                    Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! 

  

Academiejaar 2017-2018         96 

  

 
 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Syrië 

bruiloft  

oorlog  
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Egypte 

Sami Anan 

Abdelfattah al-Sisi 



 Bachelorproef 
   
Axelle Bollen                                                                                                    Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! 

  

Academiejaar 2017-2018         98 

 
 

 
 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Ethiopië 

Bekele Gerba 

Oromo Federalist 
Congress (OFC) 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Gaia 

Belplume 

vleesfraude 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Muhammed Najem 

Oost-Ghouta 

mensenrechten 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Fleury-Mérogis 

Frankrijk 

staking 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Donald Trump 

made in China 

invoertaksen 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Indonesië 

Jockey 

Maen Jaran Race 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Kaboel 

zelfmoordaanslag 

Taliban 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Zanzibar 

conservatief 

The Panje Project 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Kaapstad 

wateroorlog 

Day Zero 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Ierland 

abortus 

referendum 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

separatisten 

coalitie 

Zuid-Jemen 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Huwelijksbeloften 

“Thank you my lord” 

Wapenwet 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Borsten platstrijken 

Banned beauty 

Internationale 
vrouwendag 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Nowruz / noroez 

21 maart 

tapijt wassen 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Afghanistan 

Taliban  

Balkanroute 
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Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 

Berlusconi 

verkiezingen 

Italië 
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Sudan 

witte neushoorn 

Afrika 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Jahan Taab 

Afghanistan 

Nasirkhosraw 
Higher Education 

Institute 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Duterte 

Filipijnen  

war on drugs 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Diesel  

benzine 

vervuiling 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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melk 

pepperspray 

opstandeling 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Washington 

mars 

jongerenprotest 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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plastic 

jaar van de 
Noordzee 

opruimen 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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2 april 

VVA 

Wereld Autisme 
Dag 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Koen Vanmechelen 

Ieper 

WO I 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 



 Bachelorproef 
   
Axelle Bollen                                                                                                    Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! 

  

Academiejaar 2017-2018         123 

 

  

  

cholera 

Oeganda 

Rode Kruis 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Slowakije 

moord 

regering 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Mark Zuckerberg 

Europa 

privacy 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Carcas - Venezuela 

protest 

Nicolás Maduro 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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geweld 

Ituri 

DR Congo 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 

 

 



 Bachelorproef 
   
Axelle Bollen                                                                                                    Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! 

  

Academiejaar 2017-2018         128 

 

  

 

abortus 

Polen 

streng 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Bacha posh 

vrouwenrechten 

Afghanistan 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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mercy killing 

Oeganda 

beperking 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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vulkaan 

Hawaï 

Kīlauea 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Nakba 

Israël 

Gaza 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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plane crazy 

90 jaar 

eerst 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Eurosong 

Israël 

#MeToo 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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ivoorhandel 

actie 

Laat je (slag)tanden 
zien. 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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leguaan 

Mark Rutte 

Sint-Maarten 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Brugge 

plastic soup 

triënnale 

Plaats je woorden achter dit 
beeld op Flipgrid . 
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Andere bijlagen 

Bijlage 1: Verslag vergadering 21 september 2017 
 

Datum: 21/09/2017 Aanwezigen: - Hanne Rosius 
- Axelle Bollen 

Uur: 14u00 – 14u20 Verontschuldigd: / 

 
 

1. Inhoud van de bespreking 
 

Tijdens de eerste vergadering besprak ik samen met mijn promotor het materiaal dat ik voor 
de start van het huidig academiejaar maakte. Concreet wil dit zeggen dat: 

- de probleemoriëntering werd aangepast aan eerdere opmerkingen; 

- enkele hypotheses werden geherformuleerd en aangevuld; 

- twee van de deelvragen omtrent de literatuurstudie concreet werden ingevuld; 

- er een voorlopige enquête werd gemaakt. 
 
Naar aanleiding van dit startgesprek zat ik met enkele vragen omtrent de invulling van mijn 
deelvragen en de diepgang van mijn onderzoek. Omwille van mijn individueel traject zou het 
onmogelijk zijn om mijn onderzoek op een procesmatige manier tijdens stage uit te testen. 
De bedoeling was dat ik als eindproduct een gids zou voorstellen waarin de leerkracht 
enkele apps kon ontdekken die perfect aansluiten bij de functionele vaardigheden van PAV. 
Door het probleem omtrent het uittesten zou ik binnen dit onderzoek niet genoeg diepgang 
creëren. 
 
Samen met mijn promotor maakte ik de volgende afspraken: 

- De intentie van het onderzoek zal aangepast worden met behulp van het project 
Tablio. Verdere instructies in de aanpassingen van deelvragen, inhoud, … zullen later 
volgen. Hierdoor zal het opstellen van een voorlopige inhoudsopgave uitgesteld 
worden.  

- De reeds ingevulde deelvragen kunnen behouden worden aangezien deze nog altijd 
aansluiten bij de onderzoeksvraag en de inhoud van het nieuwe plan. 

- De hypotheses moeten aangepast worden naar het nieuwe project. Wanneer deze 
aangepast zijn, moeten de hypotheses voorzien worden van een bijlage waarop ze 
gebaseerd zijn. 

- Het uitwerken van het verkennend onderzoek en het onderzoeksplan zal voorlopig 
worden stilgelegd tot de concrete uitwerking van de bachelorproef duidelijk is. 

- Het concept van een app gids kan worden toegevoegd aan het nieuwe project. De 
concrete opgave zal dan wel vervangen worden door een stappenplan om een 
bepaalde app te gebruiken. 

- Alle documenten worden voorlopig in huidige staat gepost op epos om het proces 
goed te bewaken. 

 
 

2. To do list 
 

Axelle Bollen: 

- Alle documenten rond de eerste onderzoeksvraag, moeten op epos geplaatst 
worden. 

- Lezen van de informatie/instructies over het aanpassen van de bachelorproef 
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- Het theoretisch kader van de bachelorproef in grove lijnen aanpassen na het 
verkrijgen van de nieuwe informatie/instructies. 

 
Hanne Rosius: 

- De promotor stuurt via e-mail verdere informatie/instructies over het aanpassen van 
de bachelorproef. 

 
 

3. Bijlage(n) /  
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Bijlage 2: Verslag vergadering 09 oktober 2017 
 

Datum: 09/10/2017 Aanwezigen: - Hanne Rosius 
- Axelle Bollen 

Uur: 12u40 – 13u40 Verontschuldigd: / 

 
 

1. Inhoud van de bespreking 
 
Tijdens de tweede vergadering heb ik samen met mijn promotor afgesproken om mijn 
bachelorproef over een volledig andere boeg te gooien. 
 
Ik zal voor deze bachelorproef dus deelnemen aan het “Teacher Design Team HAST”. 
Binnen dit project is het de bedoeling om leerlingen meer keuze vrijheid aan te bieden om de 
motivatie binnen het vak te vergroten. Mijn (voorlopige) onderzoeksvraag zal dan ook de 
volgende zijn: “Kunnen we leerlingen binnen het curriculum PAV meer autonomie geven om 
te kiezen waarover ze leren en de motivatie zo vergroten? Kan de tablet 
autonomieondersteunend leren bevorderen?” 
 
Voor het theoretisch gedeelte van mijn bachelorproef, onderzoek ik samen met het Teacher 
Design Team de realisatie van een krachtige leeromgeving in BSO alsook de bevordering 
van de autonomie binnen het vak PAV. Buiten deze twee focuspunten, is het ook van belang 
om te kijken of het mogelijk is om binnen het vak PAV te werken zonder een thema. 
 
In deze vergadering besprak ik met mijn promotor vooral de volgende stappen binnen dit 
aanpassingsproces. Momenteel moet ik mij vooral focussen op het aanpassen van het 
theoretisch kader en nadien bespreken we stapsgewijs het verdere verloop. 
 
Op dinsdag 17 oktober zal er een eerste overleg plaatsvinden met het Teacher Design 
Team. Wegens stage zal ik persoonlijk niet aanwezig kunnen zijn. Als alternatief stelde ik 
voor om virtueel deel te nemen aan dit gesprek. Indien dit niet mogelijk is, zal er met de 
promotor een extra gesprek ingepland worden om alles te bespreken. 
 
 

2. To do list 
 
Axelle Bollen: 

- Contact opnemen met mevrouw Klara Leekens om haar in te lichten over de nieuwe 
invulling van mijn bachelorproef. 

- Contact opnemen met mijn promotor in verband met het eerste overleg van het 
Teacher Design Team. 

- Starten met het aanpassen van het theoretisch kader van de bachelorproef. 
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3. Bijlage(n)  
 

Het Teacher Design Team bestaat uit volgende leden: 

- Hanne Rosius: onderzoeker Tablio en vakdidacticus PAV aan PXL 

- Axelle Bollen: student lerarenopleiding secundair onderwijs NCZ – PAV aan PXL 

- Eef Vanderstraeten: leerkracht lager onderwijs en student lerarenopleiding secundair 
onderwijs PAV aan PXL 

- Mieke Magchiels: leerkracht 6de jaar PAV van HAST 

- Myriam Bortels: leerkracht 7de jaar PAV van HAST 

- Wendy Snijers: leerkracht 6de jaar PAV van HAST 
 
Daarnaast wordt het ontwerp geregeld ter feedback getoond aan andere experts.  

- Rita Ramaekers: lector PAV aan PXL 

- Inge Placklé: lector PAV aan PXL, onderzoeker onderwijskunde aan VUB (Vrije 
Universiteit Brussel) 

- Studenten / junior – collega’s 2de jaar lerarenopleiding PAV aan PXL 

- Wouter Hustinx: coördinator Tablio PXL 

- Tony Sanchez: leerkracht PAV en vak verantwoordelijke van HAST 
 
Samengevat willen we volgende doelstellingen bereiken met ons ontwerp: 

- autonomie en zelfsturing inzake leren bevorderen. 

- ruimte geven aan persoonlijke interesse.  
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Bijlage 3: Eerste overleg TDT HAST op 17 oktober 2017 
Datum: 17/10/2017 Aanwezigen: - Hanne Rosius 

- Mieke Magchiels 
- Myriam Bortels 
- Wendy Snijers 
- Eef Vanderstraeten 
- Axelle Bollen 

Uur: 12u30 – 12u55 Verontschuldigd: / 

 
 

1. Inhoud van de bespreking 
Voor deze vergadering was het vooral de bedoeling om het Teacher Design Team aan 
elkaar voor te stellen en te polsen naar de verwachtingen van de leerkrachten PAV van 
HAST. 
 
Mevrouw Hanne Rosius nam tijdens deze vergadering het woord en stelde alle partijen aan 
mekaar voor. Dit werd gevolgd door een korte uiteenzetting over het project. Het ging dan 
voornamelijk over het concept van het project en de samenwerking. De deelnemende 
leerkrachten waren zeer enthousiast en hebben meteen feedback gegeven over hun visie op 
het project en de samenwerking. 
 
Uit het gesprek wil ik vooral onderstaande afspraken / opmerkingen / bezorgdheden / … 
meenemen voor het verdere verloop van dit project: 

- Uit de schoolvisie op de website blijkt dat de campus vooral aandacht wil schenken 
aan de talenten, sterktes en leerwegen van de leerlingen. Dit sluit perfect aan bij het 
project. 

- De leerkrachten zijn zeer enthousiast over het project maar zijn wel een beetje 
bezorgd over de zelfsturing. Ze twijfelen namelijk of de leerlingen genoeg zelfsturing 
bezitten om het leren in eigen handen te nemen. 

- Campus HAST is een recente fusie tussen het vroegere VTI en TIHH. De 
leerkrachten zijn zelf nog allerlei leeraspecten op elkaar aan het afstemmen. 

- Het vroegere VTI heeft een gloednieuwe campus met veel technische mogelijkheden. 
De leerkrachten werken er frequent met tablets en zijn zeer open minded voor 
experimenten met dit medium.  

- De leerkrachten zouden voor dit project graag werken rond actualiteit. 

- Actualiteit is een belangrijk aspect binnen het vak PAV. De leerkrachten werken ook 
binnen deze thematiek met bepaalde leerlijnen die per graad worden opgebouwd aan 
en aangepast aan het doelpubliek. 

 
2. To do list 

Axelle Bollen: 

- Schets maken van een mogelijk eerste ontwerp. 

- De inhoud van deze bespreking verwerken in de hypotheses van de bachelorproef. 

- Contact opnemen met mijn promotor om een afspraak te maken voor onze eerste 
werkvergadering. 

 
Tony Sanchez: 

- Meneer Sanchez, leerkracht PAV en vak verantwoordelijke van HAST, zal alle 
documenten omtrent de visie en de leerlijnen rond actualiteit bezorgen aan het 
Teacher Design Team.  

 
3. Bijlage(n) /  
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Bijlage 4: Actualiteit: visie, accenten en concretiseren in PAV/mavo9 

 
 

   
   REGIO LIMBURG 

                             

 
 
 
 
 

 
Actualiteit: visie, accenten en concretiseren in PAV/mavo  

 2017-2018 
 

A. VISIE 

 
Zoals terug te vinden in de leerplannen wordt er vanwege de vakgroep voldoende aandacht  
gevraagd om ‘actualiteit’ kans te geven tijdens de lesuren. Een leerlijn of concentrische 
benadering dringt zich hierbij op. 
I.v.m.  de zorg voor actualiteit zijn ook volgende doelen belangrijk: 

• inzicht in mens en maatschappij vergroten; 

• zich weerbaar kunnen opstellen in de samenleving; 

• interesse vertonen voor wat er in de maatschappij gebeurt;  

• een kritische houding aannemen tegenover persberichten; 

• verbanden kunnen leggen tussen allerlei gebeurtenissen. 
 
B. ACTUA-ACCENTEN  

 

• actualiteit zo veel mogelijk integreren in de aangeboden themabundels en/of 
leeractiviteiten 

• structurele inbedding, opbouwend per leerjaar (bij voorkeur elke week op een vast 
moment)  

• inhouden behandelen op het niveau van de leerlingen (bv. de ‘Kleine Wablieftkrant’ in de 
B-stroom, YEP in de 2de graad en de jongerengids in de 3de graad)  

• voorzie een actualiteitsbord in het (vak-)lokaal, permanente kaarten van België, Europa,  
wereld, een tijdsband   

• onderscheiden van blijvende actualiteit (altijd weerkerend) en lopende actualiteit (van wat 
er rondom de leerlingen gebeurt) 

• bij jongerenopdracht  i.v.m. de actualiteit (individueel of in groep): duidelijke omschrijving 
van de opdracht + concentrische aanpak + beurtsysteem + (zelf-)controle van de 
uitvoering 

• accent op het communicatieve 
  

                                                
9 Sanchez, T. (2017). Actualiteit: visie, accenten en concretiseren in PAV/mavo. Hasselt: 
HAST. 



 Bachelorproef 
   
Axelle Bollen            Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! 

  

Academiejaar 2017-2018  144 

C. CONCRETISERING 

 
2de graad bso 
 

Lopende actualiteit (van wat er rondom hen gebeurt): 
▪ Voorstel van aanpak:  

- leraar of leerlingen brengen een onderwerp aan; 

- foto’s en artikelen i.v.m. dit onderwerp worden aangebracht op actualiteitsbord; 

- beknopte info wordt op een overzichtsblad genoteerd in de leerlingenmap met 
vermelding van een korte beschrijving, datum en plaats van de gebeurtenis; 

- eventueel kan de evolutie van bepaalde gebeurtenissen in de volgende lessen 
opgevolgd worden en aangevuld op het overzichtsblad; 

- ACTUATAAK: per schooljaar werkt elke leerling één of twee actuele onderwerp uit 
via de actuafiche : artikel, bronvermelding, korte inhoud, persoonlijke bedenking. 

 

▪ Concretisering op school  

3bso:  

- Yep-krant met opdrachten, nieuwsquiz, actualiteitsbord aanvullen (Padlet), opdracht:  
bespreking zelfgekozen krantenartikel (geen powerpointpresentatie) a.d.h.v. een 
spraakopname (nationaal of internationaal) 
 
4bso:  

- Yep-krant met opdrachten, nieuwsquiz, actualiteitsbord aanvullen, opdracht:  
bespreking twee zelfgekozen krantenartikel (zowel nationaal als internationaal) 
(presenteren voor de klas met eventueel een presentatietool van ongeveer 5 dia’s)  
 
 
Timing: Yep-online-opdrachten: om de 2 weken; Yep-krant met  
opdrachten: 5x per schooljaar; actualiteitsbord: wekelijks; bespreking zelfgekozen artikel:  
één tot twee leerling(en)/week. 

 
Blijvende actualiteit (altijd weerkerende actualiteit): 
▪ Voorstel van aanpak:  

- betreffende  leraren spreken in de vakgroep af welke blijvende actualiteit per leerjaar 
aan bod zal komen;  

- aanpak gebeurt via uitgewerkte leeractiviteiten met info-document (en nodige 
weblinks), OVUR-stappenplan (‘hoe ga je tewerk?’) en identificatiefiche; 

- telkens is ook een beoordeling van de presentatie voorzien → zie doc ‘evaluatie presentatie’ 

- eventueel samengebracht in een bundeltje. 
 

▪ Concretisering op school  

3 bso: DOEL.PAV (deelopdracht en doelopdracht) 
4 bso: DOEL.PAV (deelopdracht en doelopdracht) 
 

Timing: wekelijks  
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3de graad bso 
 

Lopende actualiteit (van wat er rondom hen gebeurt): 
▪ Voorstel van aanpak:  

- 5 bso: de leerlingen zoeken per trimester één artikel en maken hier op pc een 
samenvatting van en geven ook hun mening erbij. De leerling presenteert deze 
samenvatting voor de klas. 

- 6 bso: twee ‘klasrondes’ i.v.m. actualiteit waarbij elke leerling een actueel artikel 
zoekt i.v.m. de actualiteit in België: hij maakt hier een samenvatting van en geeft 
hierover zijn  mening; hij presenteert dit in de klas waarbij de medeleerlingen mogen 
reageren; alle leerlingen noteren op een verzamelblad de besproken onderwerpen; 

- 7 bso: idem, maar beperkt tot één klasronde waarbij de leerling het klasgesprek leidt. 
 

▪ Concretisering op school  

5 bso: bespreking van een krantenartikel (opdrachtenblad, zelfreflectie, evaluatie door de leraar  

   en zelfsturing); vluchtelingenproblematiek (opdrachtenblad, beeldmateriaal, individueel werk /  

   groepswerk) 

6 bso: vluchtelingenproblematiek (opdrachtenblad, beeldmateriaal, individueel werk / groepswerk) 

7 bso: ‘beeld je in’ (actua-bespreking adhv foto’s (puzzel), met opdrachtenblad en extra achtergrondinfo voor de  

   leraar)  

 

 
Blijvende actualiteit (altijd weerkerende actualiteit): 
▪ Voorstel van aanpak:  

- betreffende  leraren spreken in de vakgroep af welke blijvende actualiteit per leerjaar 
aan bod zal komen;  

- aanpak gebeurt via uitgewerkte leeractiviteiten, eventueel samengebracht in een 
bundeltje. 

 

▪ Concretisering op school  

5 bso: de dag van/de week van … (opdrachtenblad, zelfreflectie, evaluatie door de leraar); leerlingen  
   brengen nieuws (opdrachtenblad, aandacht voor OVUR, info i.v.m. maken van powerpoint, zelfreflec- 

   tie, evaluatie door de leraar); opdrachten bij de jongerengids (stellingenspel, ‘Quiz me quick’, rollen- 

   spel, extra info voor de leraar)  

6 bso: leerlingen brengen nieuws (opdrachtenblad, aandacht voor OVUR, zelfreflectie, peerevaluatie,  

   evaluatie door de leraar)  
7 bso: identiteitskaart van een belangrijk persoon (opdrachtenpakket, zelfevaluatie, peerevaluatie) 
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Bijlage 5: Leerlijnenoverzicht 3-4-510 

 

                                                
10 Sanchez, T. (2017). Leerlijnenoverzicht 3-4-5. Hasselt: HAST. 

Help Hits RechtopFriet-uurtjeDichterbijWeg-gepestWaterkansenDanspasNico10 Zomerzot WegwijsBeestigGesmaaktViraal Vlucht(ig)SweaterKoopkrachtAutimaatDivers Drug Uitstap Fair Zap Shoah Login Zwart-wit WerkbaarKinderspel
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TOELICHTING 

WERELDPROBLEMEN

EIGEN REGIO

NATUURWETENSCHAPPEN

ALLE RECEPTIEVE VAARDIGHEDEN (KIJKEN + LUISTEREN + LEZEN)

KIJKEN EN LUISTEREN

LEESVAARDIGHEID

SPREKEN

SCHRIJVEN

INFORMATIEVERWERKING

PRINCIPES

VAARDIGHEDEN

ORGANISATIEBEKWAAMHEID

PROBLEMEN OPLOSSEN (OVUR) (tussen haakjes: vaardigheden uit eerste graad)

ZELFSTURING (OVUR)

COöPERATIEF LEREN (tussen haakjes: vaardigheden uit eerste graad)

spreekdoel

lichaamstaal

houding, kledij

formele/informele taal

standaardtaal

publiek toespreken

gericht lezen, leesstrategieën

uitleg vragen woorden

luisterconventies naleven

woordenboek

IMS herkennen

betekenis woorden

vragen stellen

doorvragen

TIJD- en RUIMTEBEWUSTZIJN

basiselementen democratie

gezondheidsbeleid en veiligheid

kijk vanuit eigen situatie

energie

weer en klimaatinvloed micro-organismeninvloed omgeving gezondheid

nw-bijdragen duurzame leefomgeving

constructieve initiatieven

invloed informatiebronnen

verschil/gelijkenis vorige generatie

invloed media/reclame

belang mediakanalen

impact beslissingen

democratie vs. andere vorm

ideeën/belangen in beslissing

respect cultureel erfgoed

invloed politiek eigen leven

taken bij functies regio

rechten en plichten

historisch cultureel erfgoed

actuele situatie verklaren

info vinden, selecteren, gebruiken

tijdlijnen aflezen

weten hoe te informeren

verschillende invalshoeken

mening actuele gebeurtenis

belangstelling tonen

op tijdlijnen situeren

info rechten en plichten

INFORMATIEVERWERVING

en -VERWERKING

atlas gebruiken

belang gezonde voeding

oorzaak-gevolg

invloed micro-organismen

info aanvragen en meedelen

checklist controle inhoud + 

taal- en spellingsconventies

laten nalezen

audiovisueel 

spreekplan

beoordelen

inhoud centraal

luisteren voor begrip

assertief

vragenlijst 

vragen beantwoorden

info ordenen / 

info verzamelen op internetondersch feit/mening

info samenvatten / 

info beoordelen / 

info verzamelen

info beschrijven

onderscheid hoofd/bijzaken

onder begeleiding

vertrouwde contexten

afleiders herkennen

O: probleem vinden en benoemen

V: succescriteria (formuleren en) opstellen

bankdiensten en documenten, bankverrichtingen, rekeninguittreksels

hulp inroepen

beroep doen op diensten voor vragen, klachten, meldingen

rekenen met geld

O: probleemstelling ontleden in deelproblemen

initiatieven cult. erfgoed

decimaal getal > percent

metingen uitvoeren (schatten, instrument kiezen, correct gebruiken, afronden)

percent berekenen

de probleemstelling ontleden: vinden en benoemen

onderscheid 

efficiënt zoeken

hulpmiddelen gebruiken

afleiders

gericht luisteren

doel achterhalen

nodige gegevens

niet afhaken

voorkennis

tekstsoort en -type

netwerken vroeger/eldersmaatschappelijke voorzieningen

ORGANISATIEBEKWAAMHEID

(zonder zelfsturing)

herleidingen tussen eenheden (zelfde grootheid, beperkte overbruggingen)

schatten, controleren, interpreteren, schematiseren

oplossingsmethode selecteren

een probleem visueel voorstellen + linken met de realiteit

percent > decimaal getal

enkelvoudige problemen

getallenassen reeds opgegeven

percenten optellen/aftrekken bij getal (rekenregels toepassen)

terminologie grootheden, eenheden

REG, OEG en NEG herkennen

rekenregels, eenvoudige percentages

op schaal tekenen

gevaren en afspraken geld lenen aan vrienden

REKENVAARDIGHEDEN

zakgeld beheren: maandbudget, spaarplan, budgetbewust kopen, kasticket en 

relevante info selecteren (grafieken, tabellen, schaalmodellen, kaarten)

info op rijtje zetten

aanspreking, 

pictogrammen

belang dagelijkse hygiëne

structuuraanduidersbetekenis tekst 

info ordenen gegevens vergelijken
TAALVAARDIGHEDEN

NATUURWETENSCHAPPEN

telefonisch info inwinnen

onderbreken

info verzamelen

spreeksituatie

formulieren invullen zakelijke brief/mail

info noteren non-verbaal aanmoedigen

instructies schrijven

doel, luisteraar, opkomen mening

herhalen conversatie starten

info noteren/parafraseren

veranderingen actuele samenlevingconsequenties toekomst

andere mening respecteren 

empathie tonen

concentreren

omgaan met afspraken, regels en procedures + reflecteren naleving en houding bijstellen

dagelijks leven organiseren (agenda, taakplanning, notities, vervoer, checklist, documenten ordenen en bewaren, portfolio opstarten)

in percent uitdrukken

percentberekening toepassen

vraagstukken lengte, omtrek, oppervlakte, volume, massa, tijd, temperatuur en 

regel van drieën toepassen

schaal berekenen

werkelijke afmeting/afstand bepalen

afstand (op plan/tekening) bepalen

info schematisch voorstellen

instructies uitvoeren

schriftelijk 

navertellen

tekstsoort + stijl afstemmen

mededeling formuleren

onderzoeksvragen

info vergelijken

info verzamelen in 

samenvatten

U: planning  bijsturen

U: struikelblokken/fouten durven zien + herstellen

bijsturen op basis van reflectie

info over procedure vinden

formulieren/procedures

stijging of daling in percenten uitdrukken

problemen oplossen: percent, schaal, regel van drieën

leesbaar invullen

lezen/invullen

gevaren van pers. info

contacten leggen

coördinaten vinden

O: pers. leerdoelen formuleren

O: voorkennis activeren en verbinden

O: tekorten voorkennis opsporen

U: struikelblokken/fouten: durven zien + herstellen

R: succescriteria: productevaluatie

R: transfer: andere contexten linken

R: aanpak: op basis van feedback: sterktes/zwaktes aangeven + conclusies trekken

dienst kiezen

V: oplossingsstrategie verantwoorden

V: beperkte planning opstellen

V: succescriteria verantwoorden

navertellen

instructies geven stem, oogcontact argumenten afwegen

herformuleren doel, publiek, situatie

signaal- en 

argumenteren 

vragen om info stellen

eigen streek situeren

evolutie duiden

bruikbaarheid 

essentie halen

gericht luisteren

afleiders negeren

een oplossingsmethode selecteren + verantwoorden

relevante info selecteren uit grafieken, tabellen, diagrammen, 

geld beheren, bankverrichtingen, gezinsbudget, bewust en verantwoord consumentengedrag

veilige houding, verkeersverantwoordelijkheid, zorg voor eigen gezondheid en welzijn anderen

feiten en meningen afleiders schrappen

reactie luisteraar feiten/meningen

info structureren

info structureren

schrift. presentatie info bondig noteren

Deze leerlijnbewaker toont een overzicht van de diverse vaardigheden en attitudes die volgens de eindtermen en leerplannen belangrijk zijn in PAV. De gele vakken tonen in principe aan  in welk trimester en welk thema dit voor het 

eerst wordt aangeleerd en ingeoefend.

In de daaropvolgende thema's komen deze elementen natuurlijk terug, dit is momenteel nog niet waarneembaar in dit overzicht, maar wel via de overzichten van de leerplandoelen en eindtermen bij de didactische wenken van elk 

thema.

Deze leerlijnbewaker wordt in de toekomst en met de verdere uitwerking van de thema's van volgende jaren verder uitgebouwd.

Achtereenvolgens vindt u deze rubrieken: tijd-en ruimtebewustzijn, natuurwetenschappen, taalvaardigheden, informatie verwerving en -verwerking, rekenvaardigheden, organisatiebekwaamheid. Bij deze twee laatste rubrieken 

verkozen we momenteel nog de gele vakken over het hele jaar duidelijk weer te geven in dit overzicht. Bij de andere onderdelen doen we dit niet, om het schema voldoende overzichtelijk lang te houden.

Bronnen voor deze indeling:

- Van Looy, L. e.a. (2012). Expeditie PAV. Brussel: ASP.

meer uitleg vragen

gegevens vergelijken

samenvatten

non-verbaal ondersteunen

andere mening respecteren 

invloed identiteit/diversiteit

voorkennis inschatten

afstand emoties en 

verwachtingen en 

terugkoppelen 

dagelijks leven vergelijken

bescherming cult. erfgoed

sporen vroegere generaties

voorkennis activeren

persoonlijke mening

invalshoeken aanwijzen

gevoelens uiten

weerslag verwoorden

opvolging in discussies

gevoeligheden 

relevante info

keuze/mening 

laten uitspreken

R: terugblikken: doorlopen fasen strategie

R: aanpak: verbeterpunten noemen

R: transfer: andere contexten linken

R: succescriteria: oplossing beoordelen

reflecteren

instructies uitvoeren

ORGANISATIEBEKWAAMHEID

focus: ZELFSTURING

beperkte begeleiding (i.p.v. onder begeleiding)

U: planning uitvoeren

V: beperkte planning opstellen

V: succescriteria opstellen

U: struikelblokken/fouten: heroriënteren + hulp zoeken

(verschillende rollen)

overleggen + actief deelnemen

(feedback leren geven en ontvangen)

O: leerdoelen expliciteren binnen globale doelstellingen

V: aanpak kiezen (uit opties)

U: planning bijsturen

V: gepaste oplossingsstrategie zoeken en kiezen

O: beïnvloedende factoren (voorkennis + nieuwe info) achterhalen

U: struikelblokken/fouten: heroriënteren + hulp zoeken

V: planning concretiseren naar context

(U: antwoord formuleren)

U: planning uitvoeren
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telefonisch info inwinnen

onderbreken
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herhalen conversatie starten
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veranderingen actuele samenlevingconsequenties toekomst

andere mening respecteren 
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omgaan met afspraken, regels en procedures + reflecteren naleving en houding bijstellen

dagelijks leven organiseren (agenda, taakplanning, notities, vervoer, checklist, documenten ordenen en bewaren, portfolio opstarten)

in percent uitdrukken

percentberekening toepassen

vraagstukken lengte, omtrek, oppervlakte, volume, massa, tijd, temperatuur en 

regel van drieën toepassen

schaal berekenen

werkelijke afmeting/afstand bepalen

afstand (op plan/tekening) bepalen

info schematisch voorstellen
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tekstsoort + stijl afstemmen

mededeling formuleren

onderzoeksvragen

info vergelijken

info verzamelen in 
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U: planning  bijsturen

U: struikelblokken/fouten durven zien + herstellen

bijsturen op basis van reflectie

info over procedure vinden

formulieren/procedures

stijging of daling in percenten uitdrukken

problemen oplossen: percent, schaal, regel van drieën

leesbaar invullen

lezen/invullen

gevaren van pers. info

contacten leggen

coördinaten vinden

O: pers. leerdoelen formuleren
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U: struikelblokken/fouten: durven zien + herstellen

R: succescriteria: productevaluatie

R: transfer: andere contexten linken

R: aanpak: op basis van feedback: sterktes/zwaktes aangeven + conclusies trekken

dienst kiezen

V: oplossingsstrategie verantwoorden

V: beperkte planning opstellen

V: succescriteria verantwoorden

navertellen

instructies geven stem, oogcontact argumenten afwegen

herformuleren doel, publiek, situatie

signaal- en 

argumenteren 

vragen om info stellen

eigen streek situeren

evolutie duiden

bruikbaarheid 

essentie halen

gericht luisteren

afleiders negeren

een oplossingsmethode selecteren + verantwoorden

relevante info selecteren uit grafieken, tabellen, diagrammen, 

geld beheren, bankverrichtingen, gezinsbudget, bewust en verantwoord consumentengedrag

veilige houding, verkeersverantwoordelijkheid, zorg voor eigen gezondheid en welzijn anderen

feiten en meningen afleiders schrappen

reactie luisteraar feiten/meningen

info structureren

info structureren

schrift. presentatie info bondig noteren

Deze leerlijnbewaker toont een overzicht van de diverse vaardigheden en attitudes die volgens de eindtermen en leerplannen belangrijk zijn in PAV. De gele vakken tonen in principe aan  in welk trimester en welk thema dit voor het 

eerst wordt aangeleerd en ingeoefend.

In de daaropvolgende thema's komen deze elementen natuurlijk terug, dit is momenteel nog niet waarneembaar in dit overzicht, maar wel via de overzichten van de leerplandoelen en eindtermen bij de didactische wenken van elk 

thema.

Deze leerlijnbewaker wordt in de toekomst en met de verdere uitwerking van de thema's van volgende jaren verder uitgebouwd.

Achtereenvolgens vindt u deze rubrieken: tijd-en ruimtebewustzijn, natuurwetenschappen, taalvaardigheden, informatie verwerving en -verwerking, rekenvaardigheden, organisatiebekwaamheid. Bij deze twee laatste rubrieken 

verkozen we momenteel nog de gele vakken over het hele jaar duidelijk weer te geven in dit overzicht. Bij de andere onderdelen doen we dit niet, om het schema voldoende overzichtelijk lang te houden.

Bronnen voor deze indeling:

- Van Looy, L. e.a. (2012). Expeditie PAV. Brussel: ASP.
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U: planning uitvoeren
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3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

TOELICHTING 

WERELDPROBLEMEN

EIGEN REGIO

NATUURWETENSCHAPPEN

ALLE RECEPTIEVE VAARDIGHEDEN (KIJKEN + LUISTEREN + LEZEN)

KIJKEN EN LUISTEREN

LEESVAARDIGHEID

SPREKEN

SCHRIJVEN

INFORMATIEVERWERKING

PRINCIPES

VAARDIGHEDEN

ORGANISATIEBEKWAAMHEID

PROBLEMEN OPLOSSEN (OVUR) (tussen haakjes: vaardigheden uit eerste graad)

ZELFSTURING (OVUR)

COöPERATIEF LEREN (tussen haakjes: vaardigheden uit eerste graad)

spreekdoel

lichaamstaal

houding, kledij

formele/informele taal

standaardtaal

publiek toespreken

gericht lezen, leesstrategieën

uitleg vragen woorden

luisterconventies naleven

woordenboek

IMS herkennen

betekenis woorden

vragen stellen

doorvragen

TIJD- en RUIMTEBEWUSTZIJN

basiselementen democratie

gezondheidsbeleid en veiligheid

kijk vanuit eigen situatie

energie

weer en klimaatinvloed micro-organismeninvloed omgeving gezondheid

nw-bijdragen duurzame leefomgeving

constructieve initiatieven

invloed informatiebronnen

verschil/gelijkenis vorige generatie

invloed media/reclame

belang mediakanalen

impact beslissingen

democratie vs. andere vorm

ideeën/belangen in beslissing

respect cultureel erfgoed

invloed politiek eigen leven

taken bij functies regio

rechten en plichten

historisch cultureel erfgoed

actuele situatie verklaren

info vinden, selecteren, gebruiken

tijdlijnen aflezen

weten hoe te informeren

verschillende invalshoeken

mening actuele gebeurtenis

belangstelling tonen

op tijdlijnen situeren

info rechten en plichten

INFORMATIEVERWERVING

en -VERWERKING

atlas gebruiken

belang gezonde voeding

oorzaak-gevolg

invloed micro-organismen

info aanvragen en meedelen

checklist controle inhoud + 

taal- en spellingsconventies

laten nalezen

audiovisueel 

spreekplan

beoordelen

inhoud centraal

luisteren voor begrip

assertief

vragenlijst 

vragen beantwoorden

info ordenen / 

info verzamelen op internetondersch feit/mening

info samenvatten / 

info beoordelen / 

info verzamelen

info beschrijven

onderscheid hoofd/bijzaken

onder begeleiding

vertrouwde contexten

afleiders herkennen

O: probleem vinden en benoemen

V: succescriteria (formuleren en) opstellen

bankdiensten en documenten, bankverrichtingen, rekeninguittreksels

hulp inroepen

beroep doen op diensten voor vragen, klachten, meldingen

rekenen met geld

O: probleemstelling ontleden in deelproblemen

initiatieven cult. erfgoed

decimaal getal > percent

metingen uitvoeren (schatten, instrument kiezen, correct gebruiken, afronden)

percent berekenen

de probleemstelling ontleden: vinden en benoemen

onderscheid 

efficiënt zoeken

hulpmiddelen gebruiken

afleiders

gericht luisteren

doel achterhalen

nodige gegevens

niet afhaken

voorkennis

tekstsoort en -type

netwerken vroeger/eldersmaatschappelijke voorzieningen

ORGANISATIEBEKWAAMHEID

(zonder zelfsturing)

herleidingen tussen eenheden (zelfde grootheid, beperkte overbruggingen)

schatten, controleren, interpreteren, schematiseren

oplossingsmethode selecteren

een probleem visueel voorstellen + linken met de realiteit

percent > decimaal getal

enkelvoudige problemen

getallenassen reeds opgegeven

percenten optellen/aftrekken bij getal (rekenregels toepassen)

terminologie grootheden, eenheden

REG, OEG en NEG herkennen

rekenregels, eenvoudige percentages

op schaal tekenen

gevaren en afspraken geld lenen aan vrienden

REKENVAARDIGHEDEN

zakgeld beheren: maandbudget, spaarplan, budgetbewust kopen, kasticket en 

relevante info selecteren (grafieken, tabellen, schaalmodellen, kaarten)

info op rijtje zetten

aanspreking, 

pictogrammen

belang dagelijkse hygiëne

structuuraanduidersbetekenis tekst 

info ordenen gegevens vergelijken
TAALVAARDIGHEDEN

NATUURWETENSCHAPPEN

telefonisch info inwinnen

onderbreken

info verzamelen

spreeksituatie

formulieren invullen zakelijke brief/mail

info noteren non-verbaal aanmoedigen

instructies schrijven

doel, luisteraar, opkomen mening

herhalen conversatie starten

info noteren/parafraseren

veranderingen actuele samenlevingconsequenties toekomst

andere mening respecteren 

empathie tonen

concentreren

omgaan met afspraken, regels en procedures + reflecteren naleving en houding bijstellen

dagelijks leven organiseren (agenda, taakplanning, notities, vervoer, checklist, documenten ordenen en bewaren, portfolio opstarten)

in percent uitdrukken

percentberekening toepassen

vraagstukken lengte, omtrek, oppervlakte, volume, massa, tijd, temperatuur en 

regel van drieën toepassen

schaal berekenen

werkelijke afmeting/afstand bepalen

afstand (op plan/tekening) bepalen

info schematisch voorstellen

instructies uitvoeren

schriftelijk 

navertellen

tekstsoort + stijl afstemmen

mededeling formuleren

onderzoeksvragen

info vergelijken

info verzamelen in 

samenvatten

U: planning  bijsturen

U: struikelblokken/fouten durven zien + herstellen

bijsturen op basis van reflectie

info over procedure vinden

formulieren/procedures

stijging of daling in percenten uitdrukken

problemen oplossen: percent, schaal, regel van drieën

leesbaar invullen

lezen/invullen

gevaren van pers. info

contacten leggen

coördinaten vinden

O: pers. leerdoelen formuleren

O: voorkennis activeren en verbinden

O: tekorten voorkennis opsporen

U: struikelblokken/fouten: durven zien + herstellen

R: succescriteria: productevaluatie

R: transfer: andere contexten linken

R: aanpak: op basis van feedback: sterktes/zwaktes aangeven + conclusies trekken

dienst kiezen

V: oplossingsstrategie verantwoorden

V: beperkte planning opstellen

V: succescriteria verantwoorden

navertellen

instructies geven stem, oogcontact argumenten afwegen

herformuleren doel, publiek, situatie

signaal- en 

argumenteren 

vragen om info stellen

eigen streek situeren

evolutie duiden

bruikbaarheid 

essentie halen

gericht luisteren

afleiders negeren

een oplossingsmethode selecteren + verantwoorden

relevante info selecteren uit grafieken, tabellen, diagrammen, 

geld beheren, bankverrichtingen, gezinsbudget, bewust en verantwoord consumentengedrag

veilige houding, verkeersverantwoordelijkheid, zorg voor eigen gezondheid en welzijn anderen

feiten en meningen afleiders schrappen

reactie luisteraar feiten/meningen

info structureren

info structureren

schrift. presentatie info bondig noteren

Deze leerlijnbewaker toont een overzicht van de diverse vaardigheden en attitudes die volgens de eindtermen en leerplannen belangrijk zijn in PAV. De gele vakken tonen in principe aan  in welk trimester en welk thema dit voor het 

eerst wordt aangeleerd en ingeoefend.

In de daaropvolgende thema's komen deze elementen natuurlijk terug, dit is momenteel nog niet waarneembaar in dit overzicht, maar wel via de overzichten van de leerplandoelen en eindtermen bij de didactische wenken van elk 

thema.

Deze leerlijnbewaker wordt in de toekomst en met de verdere uitwerking van de thema's van volgende jaren verder uitgebouwd.

Achtereenvolgens vindt u deze rubrieken: tijd-en ruimtebewustzijn, natuurwetenschappen, taalvaardigheden, informatie verwerving en -verwerking, rekenvaardigheden, organisatiebekwaamheid. Bij deze twee laatste rubrieken 

verkozen we momenteel nog de gele vakken over het hele jaar duidelijk weer te geven in dit overzicht. Bij de andere onderdelen doen we dit niet, om het schema voldoende overzichtelijk lang te houden.

Bronnen voor deze indeling:

- Van Looy, L. e.a. (2012). Expeditie PAV. Brussel: ASP.

meer uitleg vragen

gegevens vergelijken

samenvatten

non-verbaal ondersteunen

andere mening respecteren 

invloed identiteit/diversiteit

voorkennis inschatten

afstand emoties en 

verwachtingen en 

terugkoppelen 

dagelijks leven vergelijken

bescherming cult. erfgoed

sporen vroegere generaties

voorkennis activeren

persoonlijke mening

invalshoeken aanwijzen

gevoelens uiten

weerslag verwoorden

opvolging in discussies

gevoeligheden 

relevante info

keuze/mening 

laten uitspreken

R: terugblikken: doorlopen fasen strategie

R: aanpak: verbeterpunten noemen

R: transfer: andere contexten linken

R: succescriteria: oplossing beoordelen

reflecteren

instructies uitvoeren

ORGANISATIEBEKWAAMHEID

focus: ZELFSTURING

beperkte begeleiding (i.p.v. onder begeleiding)

U: planning uitvoeren

V: beperkte planning opstellen

V: succescriteria opstellen

U: struikelblokken/fouten: heroriënteren + hulp zoeken

(verschillende rollen)

overleggen + actief deelnemen

(feedback leren geven en ontvangen)

O: leerdoelen expliciteren binnen globale doelstellingen

V: aanpak kiezen (uit opties)

U: planning bijsturen

V: gepaste oplossingsstrategie zoeken en kiezen

O: beïnvloedende factoren (voorkennis + nieuwe info) achterhalen

U: struikelblokken/fouten: heroriënteren + hulp zoeken

V: planning concretiseren naar context

(U: antwoord formuleren)

U: planning uitvoeren
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3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

TOELICHTING 

WERELDPROBLEMEN

EIGEN REGIO

NATUURWETENSCHAPPEN

ALLE RECEPTIEVE VAARDIGHEDEN (KIJKEN + LUISTEREN + LEZEN)

KIJKEN EN LUISTEREN

LEESVAARDIGHEID

SPREKEN

SCHRIJVEN

INFORMATIEVERWERKING

PRINCIPES

VAARDIGHEDEN

ORGANISATIEBEKWAAMHEID

PROBLEMEN OPLOSSEN (OVUR) (tussen haakjes: vaardigheden uit eerste graad)

ZELFSTURING (OVUR)

COöPERATIEF LEREN (tussen haakjes: vaardigheden uit eerste graad)

spreekdoel

lichaamstaal

houding, kledij

formele/informele taal

standaardtaal

publiek toespreken

gericht lezen, leesstrategieën

uitleg vragen woorden

luisterconventies naleven

woordenboek

IMS herkennen

betekenis woorden

vragen stellen

doorvragen

TIJD- en RUIMTEBEWUSTZIJN

basiselementen democratie

gezondheidsbeleid en veiligheid

kijk vanuit eigen situatie

energie

weer en klimaatinvloed micro-organismeninvloed omgeving gezondheid

nw-bijdragen duurzame leefomgeving

constructieve initiatieven

invloed informatiebronnen

verschil/gelijkenis vorige generatie

invloed media/reclame

belang mediakanalen

impact beslissingen

democratie vs. andere vorm

ideeën/belangen in beslissing

respect cultureel erfgoed

invloed politiek eigen leven

taken bij functies regio

rechten en plichten

historisch cultureel erfgoed

actuele situatie verklaren

info vinden, selecteren, gebruiken

tijdlijnen aflezen

weten hoe te informeren

verschillende invalshoeken

mening actuele gebeurtenis

belangstelling tonen

op tijdlijnen situeren

info rechten en plichten

INFORMATIEVERWERVING

en -VERWERKING

atlas gebruiken

belang gezonde voeding

oorzaak-gevolg

invloed micro-organismen

info aanvragen en meedelen

checklist controle inhoud + 

taal- en spellingsconventies

laten nalezen

audiovisueel 

spreekplan

beoordelen

inhoud centraal

luisteren voor begrip

assertief

vragenlijst 

vragen beantwoorden

info ordenen / 

info verzamelen op internetondersch feit/mening

info samenvatten / 

info beoordelen / 

info verzamelen

info beschrijven

onderscheid hoofd/bijzaken

onder begeleiding

vertrouwde contexten

afleiders herkennen

O: probleem vinden en benoemen

V: succescriteria (formuleren en) opstellen

bankdiensten en documenten, bankverrichtingen, rekeninguittreksels

hulp inroepen

beroep doen op diensten voor vragen, klachten, meldingen

rekenen met geld

O: probleemstelling ontleden in deelproblemen

initiatieven cult. erfgoed

decimaal getal > percent

metingen uitvoeren (schatten, instrument kiezen, correct gebruiken, afronden)

percent berekenen

de probleemstelling ontleden: vinden en benoemen

onderscheid 

efficiënt zoeken

hulpmiddelen gebruiken

afleiders

gericht luisteren

doel achterhalen

nodige gegevens

niet afhaken

voorkennis

tekstsoort en -type

netwerken vroeger/eldersmaatschappelijke voorzieningen

ORGANISATIEBEKWAAMHEID

(zonder zelfsturing)

herleidingen tussen eenheden (zelfde grootheid, beperkte overbruggingen)

schatten, controleren, interpreteren, schematiseren

oplossingsmethode selecteren

een probleem visueel voorstellen + linken met de realiteit

percent > decimaal getal

enkelvoudige problemen

getallenassen reeds opgegeven

percenten optellen/aftrekken bij getal (rekenregels toepassen)

terminologie grootheden, eenheden

REG, OEG en NEG herkennen

rekenregels, eenvoudige percentages

op schaal tekenen

gevaren en afspraken geld lenen aan vrienden

REKENVAARDIGHEDEN

zakgeld beheren: maandbudget, spaarplan, budgetbewust kopen, kasticket en 

relevante info selecteren (grafieken, tabellen, schaalmodellen, kaarten)

info op rijtje zetten

aanspreking, 

pictogrammen

belang dagelijkse hygiëne

structuuraanduidersbetekenis tekst 

info ordenen gegevens vergelijken
TAALVAARDIGHEDEN

NATUURWETENSCHAPPEN

telefonisch info inwinnen

onderbreken

info verzamelen

spreeksituatie

formulieren invullen zakelijke brief/mail

info noteren non-verbaal aanmoedigen

instructies schrijven

doel, luisteraar, opkomen mening

herhalen conversatie starten

info noteren/parafraseren

veranderingen actuele samenlevingconsequenties toekomst

andere mening respecteren 

empathie tonen

concentreren

omgaan met afspraken, regels en procedures + reflecteren naleving en houding bijstellen

dagelijks leven organiseren (agenda, taakplanning, notities, vervoer, checklist, documenten ordenen en bewaren, portfolio opstarten)

in percent uitdrukken

percentberekening toepassen

vraagstukken lengte, omtrek, oppervlakte, volume, massa, tijd, temperatuur en 

regel van drieën toepassen

schaal berekenen

werkelijke afmeting/afstand bepalen

afstand (op plan/tekening) bepalen

info schematisch voorstellen

instructies uitvoeren

schriftelijk 

navertellen

tekstsoort + stijl afstemmen

mededeling formuleren

onderzoeksvragen

info vergelijken

info verzamelen in 

samenvatten

U: planning  bijsturen

U: struikelblokken/fouten durven zien + herstellen

bijsturen op basis van reflectie

info over procedure vinden

formulieren/procedures

stijging of daling in percenten uitdrukken

problemen oplossen: percent, schaal, regel van drieën

leesbaar invullen

lezen/invullen

gevaren van pers. info

contacten leggen

coördinaten vinden

O: pers. leerdoelen formuleren

O: voorkennis activeren en verbinden

O: tekorten voorkennis opsporen

U: struikelblokken/fouten: durven zien + herstellen

R: succescriteria: productevaluatie

R: transfer: andere contexten linken

R: aanpak: op basis van feedback: sterktes/zwaktes aangeven + conclusies trekken

dienst kiezen

V: oplossingsstrategie verantwoorden

V: beperkte planning opstellen

V: succescriteria verantwoorden

navertellen

instructies geven stem, oogcontact argumenten afwegen

herformuleren doel, publiek, situatie

signaal- en 

argumenteren 

vragen om info stellen

eigen streek situeren

evolutie duiden

bruikbaarheid 

essentie halen

gericht luisteren

afleiders negeren

een oplossingsmethode selecteren + verantwoorden

relevante info selecteren uit grafieken, tabellen, diagrammen, 

geld beheren, bankverrichtingen, gezinsbudget, bewust en verantwoord consumentengedrag

veilige houding, verkeersverantwoordelijkheid, zorg voor eigen gezondheid en welzijn anderen

feiten en meningen afleiders schrappen

reactie luisteraar feiten/meningen

info structureren

info structureren

schrift. presentatie info bondig noteren

Deze leerlijnbewaker toont een overzicht van de diverse vaardigheden en attitudes die volgens de eindtermen en leerplannen belangrijk zijn in PAV. De gele vakken tonen in principe aan  in welk trimester en welk thema dit voor het 

eerst wordt aangeleerd en ingeoefend.

In de daaropvolgende thema's komen deze elementen natuurlijk terug, dit is momenteel nog niet waarneembaar in dit overzicht, maar wel via de overzichten van de leerplandoelen en eindtermen bij de didactische wenken van elk 

thema.

Deze leerlijnbewaker wordt in de toekomst en met de verdere uitwerking van de thema's van volgende jaren verder uitgebouwd.

Achtereenvolgens vindt u deze rubrieken: tijd-en ruimtebewustzijn, natuurwetenschappen, taalvaardigheden, informatie verwerving en -verwerking, rekenvaardigheden, organisatiebekwaamheid. Bij deze twee laatste rubrieken 

verkozen we momenteel nog de gele vakken over het hele jaar duidelijk weer te geven in dit overzicht. Bij de andere onderdelen doen we dit niet, om het schema voldoende overzichtelijk lang te houden.

Bronnen voor deze indeling:

- Van Looy, L. e.a. (2012). Expeditie PAV. Brussel: ASP.

meer uitleg vragen

gegevens vergelijken

samenvatten

non-verbaal ondersteunen

andere mening respecteren 

invloed identiteit/diversiteit

voorkennis inschatten

afstand emoties en 

verwachtingen en 

terugkoppelen 

dagelijks leven vergelijken

bescherming cult. erfgoed

sporen vroegere generaties

voorkennis activeren

persoonlijke mening

invalshoeken aanwijzen

gevoelens uiten

weerslag verwoorden

opvolging in discussies

gevoeligheden 

relevante info

keuze/mening 

laten uitspreken

R: terugblikken: doorlopen fasen strategie

R: aanpak: verbeterpunten noemen

R: transfer: andere contexten linken

R: succescriteria: oplossing beoordelen

reflecteren

instructies uitvoeren

ORGANISATIEBEKWAAMHEID

focus: ZELFSTURING

beperkte begeleiding (i.p.v. onder begeleiding)

U: planning uitvoeren

V: beperkte planning opstellen

V: succescriteria opstellen

U: struikelblokken/fouten: heroriënteren + hulp zoeken

(verschillende rollen)

overleggen + actief deelnemen

(feedback leren geven en ontvangen)

O: leerdoelen expliciteren binnen globale doelstellingen

V: aanpak kiezen (uit opties)

U: planning bijsturen

V: gepaste oplossingsstrategie zoeken en kiezen

O: beïnvloedende factoren (voorkennis + nieuwe info) achterhalen

U: struikelblokken/fouten: heroriënteren + hulp zoeken

V: planning concretiseren naar context

(U: antwoord formuleren)

U: planning uitvoeren
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Bijlage 6: Verslag werkvergadering 08 december 2017 
 

Datum: 08/12/2017 Aanwezigen: - Hanne Rosius 
- Axelle Bollen 

Uur: 13u30 – 15u00 Verontschuldigd: /  

 
 

1. Inhoud van de bespreking 
 
Het “Teacher Design Team HAST” is een project dat opgericht werd dankzij de onderzoekers van 
Tablio. Mijn promotor, mevrouw Hanne Rosius, is één van de onderzoekers van dit project en 
daarom zal ik voor dit project nauw met haar samenwerken. Buiten de eerste twee vergaderingen, 
zal ik vooral met haar werkvergaderingen houden om het project verder uit te werken. 
 
Tijdens deze eerste werkvergadering zijn we aan de slag gegaan met de informatie van de 
vergadering van 17 oktober 2017. We bespraken het theoretisch kader en hebben ook al enkele 
dingen uitgetest voor het eerste ontwerp. Hieronder maak ik een opsomming van alle besproken 
elementen uit deze werkvergadering: 

- De leerlingen zullen voor dit project werken met actualiteit. Dit is voor hen materiaal en 
geen thema. 

- Het is belangrijk om dit project theoretisch te koppelen aan het ABC-model van Hellinckx. 
Hierbij koppelen we het begrip autonomie aan het kiezen van een eigen onderwerp binnen 
het aangeboden materiaal. 

- Tijdens deze werkvergadering werd er een Instagram account aangemaakt. Dit is een 
prikkel om de leerlingen via hun leefwereld te stimuleren en te motiveren om te leren. 

- Om de leerlingen zich competent te laten voelen, is het van belang om een goede 
inleidende les te voorzien met voldoende ondersteuning. Deze ondersteuning kan bereikt 
worden via kernwoorden (taalverruiming), een vaste antwoordstructuur, een 
voorbereidingsstructuur, schrijfkaders, … 

- Zelfsturing is geen makkelijk component dat we zomaar kunnen verwachten van de 
leerlingen. Het is belangrijk om de leerlingen te coachen zodat de zelfstandigheid 
opgebouwd kan worden. 

- De leerlingen zullen vooral werken met de app Flipgrid. Deze app zal onderlinge 
verbondenheid creëren. Dit forum is ook belangrijk om de zelfstandigheid van de leerlingen 
bij te sturen aan de hand van gerichte feedback. Tijdens deze werkvergadering, werd 
uitgetest op welke manieren een leerling feedback kan krijgen van medeleerlingen en 
leerkrachten. 

- Tijdens deze werkvergadering bespraken we enkele van mijn schetsen omtrent het eerste 
ontwerp van het actuarek. Hierbij zien we de mogelijkheid om de leerlingen op 
verschillende manieren te laten werken met de app Flipgrid. Zo zouden ze bijvoorbeeld een 
filmpje kunnen maken met behulp van de greenscreen app DoInk. 

 
 

2. To do list 
 
Hanne Rosius: 

- Contact opnemen met het Teacher Design Team om een nieuwe vergadering te plannen. 
 
 

3. Bijlage(n) /  
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Bijlage 7: Tweede overleg TDT HAST op 22 januari 2018 
Datum: 22/01/2018 Aanwezigen: - Hanne Rosius 

- Myriam Bortels 
- Tony Sanchez 
- Eef Vanderstraeten 
- Axelle Bollen 

Uur: 12u00 – 12u55 Verontschuldigd: - Wendy Snijers 
- Mieke Magchiels 

 
 

1. Inhoud van de bespreking 
 
Op maandag 22 januari 2018 vond er een tweede vergadering van het Teacher Design Team 
HAST plaats om het voorstel van het eerste ontwerp te bespreken. 
 
Uit deze vergadering werden de volgende afspraken / opmerkingen / bezorgdheden / … 
aangehaald: 

- De invulling van het eerste ontwerp werd enthousiast herhaald en kan daarom concreter 
uitgewerkt worden.  

- De les en dus ook de eerste test van het project zal gegeven worden door de deelnemende 
partijen van de PXL. De leerkrachten zelf zullen mee fungeren als deelnemers tijdens de 
eerste testfase. 

- Op woensdag 21 maart zullen we tweemaal de inleidende lessen van het project geven in 
de klassen van Myriam Bortels. Het gaat hier over de klassen TBZ (17 leerlingen) en KZK 
(9 leerlingen) in de derde graad BSO. 

- De mogelijkheid bestaat om het project nadien nogmaals uit te testen in één van de 
klassen van Tony Sanchez (tweede graad BSO). 

- Er zal nog een nieuwe vergadering plaatsvinden met het Teacher Design Team HAST voor 
21 maart om het ontwerp nogmaals te bespreken.  

 
 

2. To do list 
 
Hanne Rosius, Eef Vanderstraeten en Axelle Bollen: 

- Het voorstel omtrent het eerste ontwerp concretiseren en realiseren. 

- De inleidende lessen van het project maken met concrete voorbeelden en instructiefiches. 
 
 
3. Bijlage(n) / 

  

https://www.facebook.com/messages/t/lauretta.ilsbroekx.39
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Bijlage 8: Verslag werkvergadering 28 februari 2017 
Datum: 28/02/2018 Aanwezigen: - Hanne Rosius 

- Eef Vanderstraeten 
- Axelle Bollen 
- Alexander Kalebka 

Uur: 09u10 – 11u00 Verontschuldigd: / 

 
 

1. Inhoud van de bespreking 
 
Tijdens deze tweede werkvergadering werden alle afspraken gemaakt om het eerste ontwerp te 
realiseren. Daarnaast verwelkomden we een nieuwe student in het Teacher Design Team HAST. 
Hieronder maak ik een opsomming van alle besproken elementen uit deze werkvergadering: 

- De leerlingen zullen geen gebruik maken van de app Journi. De app kan namelijk niet 
geïnstalleerd worden op alle toestellen. 

- De leerlingen zullen gebruik maken van de app Flipgrid om hun actualiteitsfilmpjes te 
posten en om feedback aan elkaar te geven. 

- Het is mogelijk om de leerlingen in de toekomst foto’s te laten inzenden voor de 
Instagrampagina. 

- Voor het eerste ontwerp zullen we werken met kaartmolens. We reserveren één rij in het 
rek voor de evaluatiefiche, instructiefiches en andere hulplijnen.. 

- Tijdens de eerste test zullen we starten met klassikaal gedeelte waarin we het project 
verduidelijken. Nadien worden we opgesplitst zodat de leerlingen leren werken met het 
project en de apps. 

- De emoticons van Flipgrid zullen gebruikt worden voor de evaluatiefiche. 
 

2. To do list 
Axelle Bollen: 

- Een instructie- en evaluatiefiche maken voor de eerste test en doorsturen voor 04/03/2018.  
 
Hanne Rosius, Eef Vanderstraeten, Alexander Kalebka en Axelle Bollen: 

- Iedereen moet voor 11/03/2017 een actualiteitsfilmpje maken en dit op Flipgrid plaatsen. 

- Iedereen moet voor 16/03/2017 een feedbackfilmpje maken voor minstens één 
actualiteitsfilmpje op Flipgrid. 

- Op 16/03/2018 om 09u10 zal er een nieuwe werkvergadering zijn om het eerste ontwerp af 
te werken. 
 
3. Bijlage(n) / 
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Bijlage 9: Voorbeeld lesverloop  
 

Naam student: 
Teacher Design Team 
Tablio 

 

Opleidingsonderdeel:  PAV Vakdidacticus Hanne.rosius@pxl.be 

 

Identificatie van de les 

School: 
Campus HAST 
Kleine Breemstraat 7 
 3500 Hasselt 

Leervak: PAV 

Lesonderwer
p: 

Autonomieondersteunend 
lesgeven met de tablet in PAV: 
Actualiteit? Beeld je in! 

 

Situering in het leerplan 
 
Leerplannummer: VVKSO – BRUSSEL D/2012/7841/026 
 
Leerplandoelstelling(en) en leerinhoud(en): 
1 Zelfstandig en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden en selecteren 
uit: 

• gesproken teksten; 
• geschreven teksten; 
• beeldmateriaal; 
• ICT-bronnen; 
• tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten. 
 

4 Zelfstandig en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie mondeling en schriftelijk 
gebruiken. 

• essentie uit gesproken teksten; 
• essentie uit geschreven teksten; 
• essentie uit beeldmateriaal; 
• essentie uit ICT-bronnen; 
• concrete informatie uit tabellen, grafieken, diagrammen 
en kaarten. 
 

5 Zelfstandig en in concrete situaties mondeling en schriftelijk informatie inwinnen en meedelen: 
• formele informatie; 
• informele informatie. 
 

6 Zelfstandig analoge of digitale hulpmiddelen gebruiken om de communicatie en het taalvaardig 
handelen te optimaliseren, zoals: 

• een verklarend woordenboek; 
• een spellingwijzer; 
• een schrijfkader of standaard tekststructuur; 
• een spreekkader of standaard tekststructuur; 
• software; 
• aangeboden ondersteunend visueel materiaal; 
• lay-out. 
 
 

13 Zelfstandig opdrachten individueel realiseren via volgende stappen: 
• de planning; 
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• de organisatie; 
• de uitvoering; 
• de reflectie; 
• de evaluatie; 
• de bijsturing. 
 

25 Culturele verschillen in het dagelijks leven van mensen herkennen en bespreken: 
• vanuit de actualiteit, 
• in de eigen leefwereld. 
 

32 *Belangstelling tonen voor: 
• vormen van creatieve expressie; 
• jeugd- en adolescentenliteratuur en poëzie. 

 
Eindterm(en) of ontwikkelingsdoel(en): 

• ET 6 De leerlingen kunnen zich mondeling duidelijk uiten. 

• ET 11 De leerlingen relevante informatie in concrete situaties vinden, selecteren en 
gebruiken. 

• ET 13 De leerlingen kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en 
communicatietechnologie (ict). 

• ET 15 De leerlingen kunnen kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, 
uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen. 

• ET 17 De leerlingen zien in op grond van de actualiteit en eigen ervaringen: 
- dat er een verband bestaat tussen verleden, heden en toekomst; 
- dat er culturele verschillen zijn in het dagelijks leven van mensen. 

 
VOET: 

• Context 7 eindterm 6 De leerlingen gaan actief om met de cultuur en kunst die hen 
omringen. 

• Stam communicatief vermogen, kritisch denken, mediawijsheid, zelfbeeld.  
 

 

Informatie over de didactische beginsituatie  
 
Vakinhoudelijk (voorkennis, ervaring,…) 
De vakwerkgroep PAV geeft actualiteit een expliciete plaats tijdens de lesuren van alle graden. 
Naast het zoveel mogelijk integreren van lopende en blijvende actualiteit in de themabundels, 
hoort elk leerjaar actualiteit structureel in te bedden. Dit gebeurt bij voorkeur door elke week een 
vast actualiteitsmoment te voorzien. Er wordt vooral nadruk gelegd op het communicatieve aspect. 

 

Verwachte knelpunten ( ! ) en differentiatie (inhoudelijk, organisatorisch,…) (vanaf 2e jaar) 
1 Kunnen de leerlingen de zelfsturing aan? 
2 Slagen leerlingen erin constructief feedback te geven op elkaar? Kunnen ze van daaruit lessen 

trekken voor zichzelf?  
 

 

Doelstellingen 
 
Vaardigheden (V): 
+ verwijzing naar nummer van leerplandoel en eventueel VOET 
 

TV 1: De leerlingen kunnen (indien nodig met behulp van woordenwolken) hun keuze voor een foto 
verklaren. (lpds 5, 6) 
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TV2: De leerlingen kunnen (indien nodig met behulp van een spreekkader) hun verhaal luid, 
duidelijk, expressief en in AN brengen. (lpds 5,6) 
TV 3: De leerlingen kunnen de essentie uit het verhaal van een ander halen door naar het filmpje 
te luisteren. (lpds 1) 
INF 1 De leerlingen kunnen een verhaal achter een foto reconstrueren door op internet gericht te 
zoeken via kernwoorden (of indien nodig met aangereikte bronnen). (lpds 1, 4) 
INF 2: De leerlingen kunnen (indien nodig op basis van stappenplannen) een filmpje maken op de 
tablet en uploaden via Flipgrid. (lpds 4) 
ORG 1: De leerlingen kunnen hun werk zodanig organiseren zodat ze de deadline halen. (lpds 13) 
ORG 2: De leerlingen kunnen elkaar feedback geven met behulp van emoticons (basis) of via een 
mondelinge toelichting (uitbreiding). (lpds 5, lpds 6) 
ORG 3: De leerlingen kunnen de gekregen feedback samenvatten in een concreet werkpunt voor 
de tweede ronde. (lpds 13) 
TR 1: De leerlingen verwerven inzicht in het door hen gekozen actuele item.(lpds 25) 
VOET 1: De leerlingen gaan actief om met kwaliteitsvolle fotografie. (lpds 32, VOET 7) 
 
Attitudes (A): 
+ verwijzing naar nummer van leerplandoel en eventueel VOET 
 

A1: De leerlingen staan open voor krachtige beelden. (VOET 7) 
A2: De leerlingen tonen interesse voor het verhaal achter beelden.(VOET 7) 
A3: De leerlingen tonen interesse voor elkaar. 
 

 

Leermiddelen (voor leraar en leerling; handboeken, transparanten, werkblaadjes, cursus,…) 

• Actuarek 

• Tablets 

• Ondersteuningsfiches 

• Naamkaartjes 

• Pennen 

• Papier 

• Beamer 

• Whiteboard + stiften 
 

Te noteren in de schoolagenda 
 
Actualiteit? Beeld je in! – opzoeken en spreken rond actuele beelden 
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LESUITWERKING  

Doelstellinge
n 

Tij
d 

Didactische 
principes 
Werkvormen 
Materiaal 

Activiteit leraar 
Vragen, bijvragen leraar  

• Activiteit leerlingen  

! 

Motivatiefase inleidende les  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 

15
’ 

Smartphone of 
tablet 
Kringgesprek 
Integratieprincipe 
Motivatieprincipe 
 
Instagramkanaal 
Tablio PXL via 
beamer 
 
Actuarek 
Aanschouwelijkhei
ds-principe 
Motivatieprincipe 

De leerlingen en leerkrachten zitten in een kring.  
Ik heb een account op Facebook en Instagram. Jullie waarschijnlijk ook. Ik post regelmatig foto’s op 
sociale media. Ik vind het leuk om reacties van vrienden op foto’s te lezen of om foto’s van andere 
foto’s te zien. Wie herkent dat? 

• Enkele leerlingen vertellen hun ervaring. 

•  
Nu, achter elke foto die ik post zit een verhaal. Dat is bij jullie foto’s niet anders. Ik neem even een 
foto erbij. 
Leerkrachten tonen achtereenvolgend een foto en vertellen hun verhaal erachter. 
Neem even jullie smartphone erbij. Kan je ook een foto tonen waar een verhaal achter zit? 

• Enkele leerlingen vertellen kort hun verhaal achter een foto. 
 
Op sociale media kom je foto’s tegen van mensen die je kent. Dat is altijd interessant. In foto’s en 
tijdschriften vind je ook foto’s. Vaak zijn die niet zo vertrouwd, maar daarom zijn ze zeker niet 
minder interessant. 
Eén van de leerkrachten rolt het kaartenrek vol foto’s in de kring. 
Kom eens even kijken. Achter al deze foto’s zit een verhaal. Welk verhaal zou jij willen kennen? 

• Enkele leerlingen duiden een foto aan. 
 
Probleemstelling: we gaan samen op zoek naar het verhaal achter krachtige beelden.  

 

Uitvoeringsfase inleidende les  

A1, A2 
 
 
 
 
 

20
’ 
 
 
 
 

Visualisatieprincipe 
OLG 
Instagramkanaal 
Tablio PXL via 
beamer 
 

Wij (de leerkrachten) hebben elk een foto uitgekozen. We kozen een foto die ons aansprak en 
gingen zelf op zoek naar het verhaal erachter.  
De leerkrachten nemen elk hun foto uit het kaartenrek. De foto wordt via het Instagramkanaal groot 
geprojecteerd. Ze stellen volgende vragen aan de leerlingen: 

- Wat zie je op mijn foto? 
- Welke vragen stel jij je als je deze foto ziet? 
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A1 
 
 
 
 

ORG1 
 
 
 

INF1 
 
 
 
 

TV1 
 
 

TV2 
INF2 

 
 

ORG1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filmpjes kijken 
en bespreken 
 
 
 
Motivatieprincipe 
 
 
 
Actuarek 
 
Kringgesprek 
 
 
 
Instructiemoment 
Geleidelijkheids -
principe 
Differentiatieprincip
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfgestuurde 
opdracht 
Coaching  
Co - teaching 

- Wat zou het verhaal erachter kunnen zijn? 
Daarna toont elke leerkracht zijn / haar filmpje. 

- Welk verhaal sprak je het meest aan? 
- Waarom? 
- Wat leerde je bij? 

 
We zouden graag met jullie de actualiteit opvolgen via krachtige beelden met een verhaal erachter. 
Jullie gaan hetzelfde doen met een foto waar jullie nieuwsgierig naar zijn. Kom naar het kaartenrek 
en neem een foto die je aanspreekt. Als je gekozen hebt mag je terug op je plaats gaan zitten. 

• De leerlingen lopen rond het rek en nemen elk een foto. 
 
Toon even de foto die je gekozen hebt en zeg even waarom die foto je aansprak. 

• De leerlingen vertellen waarom ze voor hun foto kozen. 
 
Nu gaan jullie het verhaal achter de foto opzoeken en vertellen. We gebruiken daarvoor de OVUR – 
stappen. In het rek zie je deze stappen terugkomen. Daar vind je hulpmiddelen om de stap goed uit 
te voeren. Die mag je gebruiken als je het nodig vindt. 
 
Tijdens de stap oriënteren ga je op zoek naar informatie over je foto. Je kan daarvoor gebruik 
maken van de kernwoorden op de achterkant van je foto. Heb je daaraan niet genoeg? Kras dan 
even het kraslaagje weg. Dan kom je op een QR – code met een bruikbare informatiebron. Je vindt 
in het rek ook een fiche die aangeeft welke informatie allemaal interessant is om op te zoeken. 
 
Tijdens de stap voorbereiden zet je alles in een mooie volgorde. Je bereidt de tekst voor die je gaat 
inspreken. Je mag daarvoor gebruik maken van de woordenwolken en spreekkaders uit het rek. 
 
Vervolgens ga je naar de stap uitvoeren. Je maakt je filmpje met de app Adobe Spark en uploadt 
het in Flipgrid. Wil je weten hoe dat moet? In het rek vind je een instructiefilmpje. 
 
Om te reflecteren maken we gebruik van Flipgrid. Met verschillende icoontjes kan je aangeven wat 
je vooral goed gedaan hebt. De evaluatiecriteria vind je ook in het rek. 
 
Ben je vergeten wat je allemaal moet doen? Geen enkel probleem! Onderaan het rek kan je een 
kort stappenplan terugvinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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 60
’ 

Activiteitsprincipe  
tablets  
Actuarek  
(Opnameboxen) 

 
De klas wordt evenredig verdeeld over de drie leerkrachten. De leerkrachten tonen de hulpmiddelen 
in het rek en controleren of iedereen de opdracht begrijpt. De leerlingen starten met hun opdracht. 
Vanaf dan gebeurt de coaching in kleine groep.  
 

Afrondingsfase inleidende les 

 5’  Iedereen heeft nu al even gewerkt rond zijn/haar foto.  
- Ben je al wat wijzer geworden? 
- Is het moeilijk om het verhaal achter je foto samen te stellen? 
- Vind je het interessant om zo te werken? 
- Heb je nog veel werk om je filmpje af te maken? 
- … 

 
Wil je regelmatig onze krachtige beelden zien? Volg ons op Instagram! (tablioPXL) 

 

Uitvoeringsfase reflectieles 

 
 

TV3 
 

ORG2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45
’ 

oortjes  
tablets 
Activiteitsprincipe 
Motivatieprincipe  
Instructie + 
Zelfstandig werk 
Naamkaartjes 
Tip – en 
topzinnetjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jullie hebben allemaal het verhaal achter je foto samengesteld. Jullie filmpje staat op Flipgrid.  
Open de Flipgrid app en log in met de code ... Je gaat nu alle filmpjes van je medeleerlingen 
bekijken.  
Je formuleert één tip en één top voor je medeleerling. Je kan daarvoor gebruik maken van de 
evaluatiefiche uit het rek. 
Op elk filmpje reageer je met een emoticon. Je duidt slecht één emoticon aan. Je kiest de emoticon 
waarvan je vindt dat de leerling het best gepresteerd heeft. De betekenis van de emoticons en 
voorbeeldzinnen vind je in terug in het rek. 
 

Je kan je gevoelens over de foto goed omschrijven. 

 Je kan kritisch nadenken over je foto. 

Je kan creatief werken met de tablet. 

Je hebt een correcte werkhouding. 

 Je spreekt vlot. 

2 
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ORG3 

 
 
 
 
Differentiatieprincip
e 
Integratieprincipe 
Activiteitsprincipe 
 

 De leraren tonen een voorbeeld. 
 
Ben je klaar? Je kreeg via Flipgrid een persoonlijk werkpunt via mail. Bekijk dat werkpunt. Kijk ook 
naar de feedback die je van medeleerlingen kreeg. Welke emoticons kreeg je vooral? Daar ben je 
goed in! Welke tip kreeg je via het filmpje? Vat samen waar je goed in bent en waar je aan wil 
werken. Plaats deze samenvatting als reactie onder je eigen filmpje. 
 
Nog tijd over? In de klas liggen een aantal kranten en tijdschriften. Grasduin erin. Misschien vind jij 
wel foto’s die interessant zijn om in het rek te plaatsen? Knip ze uit en geef ze aan de leerkracht.  

Afrondingsfase reflectieles 

 5’ Activiteitsprincipe 
 
 
Differentiatieprincip
e  

We doen een snelle ronde! Iedereen geeft even aan wat hij goed deed en waar hij volgende keer 
aan zal werken. 
 
Nog één ding: moest je zelf ergens een krachtige foto vinden, neem een foto en stuur het ons even 
door. Het zou fijn zijn als jullie ook foto’s aangeven! 
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Bijlage 10: Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 

TOESTEMMINGSFORMULIER BEELDMATERIAAL TABLIO 
 
Ik ondergetekende, 
………………….……………………………………………………………….(voornaam en naam),  
geef hierbij op ………/…………/………….. aan dat:  
 

Ik meerderjarig ben. 

De onderzoekers van Tablio foto’s van mij mogen maken om deze te gebruiken voor hun 
onderzoek. 

De onderzoekers van Tablio beeldmateriaal van mij mogen maken om deze te gebruiken 
voor hun onderzoek. 
 
 

Handtekening onderzoekers Tablio      Handtekening 
leerling 
 
 
 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TOESTEMMINGSFORMULIER BEELDMATERIAAL TABLIO 
 
Ik ondergetekende, 
………………….……………………………………………………………….(voornaam en naam),  
geef hierbij op ………/…………/………….. aan dat:  
 

Ik meerderjarig ben. 

De onderzoekers van Tablio foto’s van mij mogen maken om deze te gebruiken voor hun 
onderzoek. 

De onderzoekers van Tablio beeldmateriaal van mij mogen maken om deze te gebruiken 
voor hun onderzoek. 
 
 

Handtekening onderzoekers Tablio      Handtekening 
leerling 
 
 
 
 

 
 


