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1. GEBRUIKSAANWIJZING 
 

HET LEERPLAN 
STATUUT 
Een school wordt door de overheid gesubsidieerd. In ruil daarvoor bewijst ze dat een behoorlijk studiepeil 

wordt nagestreefd en bereikt wordt bij de leerlingen.  Het leerplan is een middel voor de overheid om na te 

gaan of de school aan deze kwaliteitseisen voldoet. Daarom dient  de school goedgekeurde leerplannen te 

gebruiken. 

Het leerplan fungeert m.a.w. als een juridisch-inhoudelijk contract tussen de overheid en de school of de 

inrichtende macht. Het is het officiële en bindende basisdocument waarvan de leraar uitgaat bij het 

vormgeven van zijn onderwijspraktijk. 

GOEDKEURING 
Het leerplan moet voldoen aan inhoudelijke en vormelijke criteria zoals opgenomen in het Besluit van de 

Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningmodaliteiten van de leerplannen 

voor het secundair onderwijs. 

 

GLOBAAL CONCEPT VAN HET LEERPLAN 
Dit leerplan is bestemd voor de studierichting  Internationaal transport en goederenverzending, een Se-n-Se-

jaar tso, uit het studiegebied Handel.   

Het leerplan bestaat uit volgende delen: 

SPECIFIEK GEDEELTE 

TV Toegepaste economie  

Stage 

 

HET WEKELIJKSE LESSENROOSTER 
Tegenover elk structuuronderdeel staat per school een wekelijks lessenrooster.  

Het wekelijkse lessenrooster omvat de vakken van het specifiek gedeelte en eventueel een complementair 

gedeelte (complementair aanbod dat de school of zelfs de leerling kiest).  

 

VISIE OP DE STUDIERICHTING INTERNATIONAAL TRANSPORT EN GOEDERENVERZENDING  
Naast de visie van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen op onderwijs vindt de leraar hier de visie op de 

studierichting  Internationaal transport en goederenverzending. 

 
ALGEMENE DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE WENKEN 
In deze rubriek wordt dieper ingegaan op de beginsituatie en het motiveren van leerlingen en op aspecten die 

differentiatie en integratie kunnen ondersteunen. 

MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 
Hierin staat een opsomming van de benodigde accommodatie en leermiddelen. 
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE WENKEN 

PER VAK  
In de algemene doelstellingen staat vermeld welke competenties voor de studierichting Internationaal 

transport en goederenverzending gelden.  Bijzondere aandacht wordt besteed aan de attitudes. 

De specifieke doelstellingen zijn zo operationeel mogelijk geformuleerd. 

De didactische en pedagogische wenken zijn per vak gespecificeerd. De leraar vindt er hulpmiddelen om de 

doelstellingen te bereiken. Het zijn zowel didactische werkvormen, didactisch materiaal, audiovisuele 

middelen, …  De wenken zijn een hulp voor de leraar, maar verplichten hem/haar helemaal niet om ze te 

volgen.  

De basisdoelstellingen moeten door zoveel mogelijk leerlingen bereikt worden.  Zij vormen de criteria die de 

klassenraad onder meer zal hanteren bij de eindbeoordeling van elke leerling.  Dit betekent dat bij een juiste 

oriëntering van de leerling het onderwijs garant staat voor het bereiken van het vooropgestelde eindresultaat 

zoals geformuleerd in de basisdoelstelling.  De basisdoelstellingen vormen met andere woorden het 

minimumprogramma. 

De uitbreidingsdoelstellingen zijn verrijkings-, extra-, verdiepings- of maximumdoelstellingen.  Zij leiden tot 

gedifferentieerd werken.  Niet alle leerlingen kunnen deze doelstellingen bereiken.  Deze doelstellingen zijn 

dan ook niet verplicht aan alle leerlingen aan te bieden en bepalen niet of een leerling al of niet geslaagd is.  Zij 

kunnen wel een aanwijzing zijn voor de verdere oriëntering van de leerling. 

 

DE LEERINHOUDEN 
De leerinhouden worden opgesteld door de leerplancommissie.  Er wordt op gelet dat er een evenwicht is 

tussen ‘verplichting’ en ‘eigen inbreng’ van de leraar.  De leerplannen van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

stellen de doelen centraal. 

 

VAN LEERPLAN NAAR JAARPLAN 
ZELFCONTROLE 
Het jaarplan helpt de leraar bij zelfcontrole en reflectie op de realisatie van het leerplan. Dit gebeurt liefst in 

verticale en horizontale afstemming met eventuele vakcollega's. Een leraar kan steeds  nagaan welke 

doelstellingen reeds gerealiseerd werden en welke niet en welke de reden hiervoor is.  Op het ogenblik dat de 

reden hiervoor duidelijk is, kan de leraar en/of de vakwerkgroep bijsturen. 

COMMUNICATIE-INSTRUMENT 
Een jaarplan dat verwijst naar leerplandoelstellingen is een efficiënt communicatie-instrument. Het maakt 

immers communicatie mogelijk met gesprekspartners die de leerinhoud niet of niet goed kennen: collega's van 

andere leerjaren, directie en pedagogische begeleiding. Het helpt daarenboven waarnemende leraren om, bij 

onvoorziene omstandigheden, het leerplan toch te realiseren. 

COÖRDINATIE 
Het rendement van het jaarplan wordt groter indien het gebruikt wordt in vakvergaderingen met collega's in 

hetzelfde jaar en indien het stimuleert tot coördinatie met de collega's van de andere vakken. Voor collega's 

en directie kan het een stimulans zijn voor horizontale en verticale coördinatie. Hoe overzichtelijker het 

jaarplan is, des te meer biedt het kansen om overlappingen en hiaten te vermijden, vakoverschrijdende 

initiatieven in te bouwen en afspraken te maken i.v.m. materiaal en infrastructuur. 
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WERKINSTRUMENT 
Aan het jaarplan mag uitdrukkelijk gewerkt worden, geschrapt en toegevoegd. Daaruit kan trouwens blijken 

dat het geen administratief document is, maar dat het werkelijk gebruikt wordt als een werkinstrument. 

Eventueel kan op het jaarplan een kolom voorzien worden voor opmerkingen en bijsturing. 

 

STAGE 
In deze rubriek vindt de leraar de visie op stage, algemene en specifieke stagedoelstellingen. 

 
EVALUATIE  
In deze rubriek vindt de leraar een concept over de wijze waarop hij/zij de beoordeling van de leerling kan 

verantwoorden. 

 

BESLUIT 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw opteert waar mogelijk voor: 

- open leerplannen, met veel ruimte voor de eigen inbreng van het lerarenteam;  
- een hechte horizontale en verticale samenhang. 
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2. LESSENTABEL 
     

Specifiek gedeelte   30u  

 TV Toegepaste economie 17u   

 Stage 4u   

 AV Frans 3u   

 AV Engels 3u   

 AV Duits 3u  

 

 

Complementair 

gedeelte 

  6u  

 Stage 4u   

 TV Toegepaste informatica 2u    

     

     

Voor de taalvakken wordt verwezen naar de laatst goedgekeurde leerplannen van het OVSG voor Se-n-Se 

Internationaal transport en goederenverzending. 

 

In verband met het gebruik van leerplannen voor vakken in het complementair gedeelte is het belangrijk de 

omzendbrief dienaangaande te raadplegen. 
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3. VISIE OP ONDERWIJS 
 

HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET PROVINCIAAL LEERPLICHTONDERWIJS 
Het pedagogisch project van het provinciaal onderwijs is een basisdocument waarin de fundamentele 

uitgangspunten van het provinciaal onderwijs zijn opgenomen. 

Het provinciaal onderwijs neemt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens en het Onderwijsmanifest van Obessu als minimaal 

basisreferentiekader voor de organisatie en inrichting van haar onderwijs. 

Dit betekent dat het provinciaal onderwijs zich engageert tot het uitvoeren van volgende concrete 

doelstellingen:  

1. De provinciale scholen zijn open en toegankelijk voor iedereen. Er wordt vertrokken vanuit de idee van 
een pluralistische samenleving, waarbij mensen met verschillende overtuigingen, achtergronden en 
geaardheden, positief met elkaar kunnen omgaan, zonder daarom hun identiteit te verliezen. Een 
actief toelatings- en onthaalbeleid vormt daarbij het uitgangspunt. 

2. De provinciale scholen zijn gericht op de maximale ontplooiing van de persoonlijkheid en de talenten 
van alle leerlingen én op de voorbereiding op levenslang en levensbreed leren en op een actief 
beroepsleven. Een actief gelijke kansenbeleid en actief burgerschap vormen hierbij de 
sleutelbegrippen. 

3. De provinciale scholen zijn gericht op het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en op 
het beleven en toepassen van mensenrechten in de geest van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens en inzonderheid het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Provinciale scholen nemen 
passende maatregelen om te verzekeren dat de wijze van handhaving van de discipline op school 
verenigbaar is met de menselijke waardigheid van het kind en dat het schoolreglement in 
overeenstemming is met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

4. De provinciale scholen erkennen kinderen en jongeren, ongeacht de capaciteiten waarover ze 
beschikken, als actuele medeburgers en garanderen hen structureel de mogelijkheid om mee 
verantwoordelijkheid op te nemen en vorm te geven aan de kwaliteit van het leven op school. 
Leerlingen hebben het recht zich te verenigen in een leerlingenraad én krijgen structureel de 
mogelijkheid om deel uit te maken van de schoolraad en het medezeggenschapscollege. Democratisch 
onderwijs is immers gebaseerd op dialoog, waarbij alle onderwijsactoren samen verantwoordelijkheid 
opnemen in de besluitvorming.  

Deze uitgangspunten worden geconcretiseerd in het reglement voor de personeelsleden en het 

schoolreglement voor de leerlingen. 

Het pedagogisch project vormt de toetssteen voor de evaluatie van de schoolwerking, geconcretiseerd in het 

schoolwerkplan. Een en ander wordt uitgebouwd vanuit een participatieve gedachte, waardoor schoolleiders, 

leraren, leerlingen en ouders maximaal betrokken worden. 

Het provinciaal onderwijs streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na.  

Onderwijs moet leerlingen de kans geven om te reflecteren op de samenleving vanuit een 

mensenrechtenperspectief, waarbij democratie, solidariteit, emancipatie en duurzame ontwikkeling 

kernbegrippen vormen. De Europese dimensie in het onderwijs moet de mogelijkheid scheppen tot mobiliteit 

en uitwisseling. 
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4. VISIE OP DE STUDIERICHTING  INTERNATIONAAL TRANSPORT EN 

GOEDERENVERZENDING 
 
VISIE 
De opleiding ‘Internationaal transport en goederenverzending’ beoogt de leerlingen voor te bereiden op een 

beherende functie van het logistieke proces en de administratieve verwerking van de documentenstroom die 

ontstaan als gevolg van internationaal transport. Van deze leerlingen worden competenties op drie niveaus 

verwacht:  

- het gebruik van informatica,  
- praktische talenkennis, 
- beheersing van de documentenstroom en het logistieke proces van de goederenverzending.  

 
Door het praktijkgericht bestuderen van de verschillende procedures, documenten en activiteiten, maximaal 

gekoppeld aan reële situaties via de stages, seminaries en didactische uitstappen, ontwikkelt de leerling de 

noodzakelijke basiscompetenties om de dagdagelijkse administratieve verwerking en de logistieke aanpak uit 

te voeren. 

De studierichting beoogt dan ook dat studenten met het Se-n-Se-getuigschrift ‘Internationaal transport en 

goederenverzending’ meteen de arbeidsmarkt kunnen betreden. Voor een aantal andere studenten betekent 

de opleiding echter een springplank naar hogere diploma’s zoals een graduaat of bacheloropleiding Logistiek 

Management. 

 

DOELGROEP 
‘Se-n-Se-opleidingen’ worden bevolkt door een zeer divers publiek. Er is een instroom mogelijk vanuit alle 

onderwijsvormen, vanuit bso bij voorkeur nadat ze een specialisatiejaar bso hebben gevolgd. Een aantal 

leerlingen vindt een driejarige opleiding te hoog gegrepen. Anderen kiezen omwille van een sociale 

problematiek niet voor een driejarige opleiding maar voor één extra jaar. Een derde groep heeft reeds één of 

meerdere jaren hoger onderwijs zonder succes achter de rug en keert nu terug naar het secundair onderwijs 

om een extra troef te kunnen uitspelen op de arbeidsmarkt.  

De meeste leerlingen in het specialisatiejaar Internationaal transport en goederenverzending zullen instromen 

vanuit het studiegebied Handel, tso. In hun vooropleiding hebben deze leerlingen uitgebreid kennis gemaakt 

met een hele reeks documenten, het invullen van deze documenten en hun administratieve 

verwerkingsmethoden. Afhankelijk van de gekozen studierichting zijn er andere accenten gelegd: Leerlingen 

uit Boekhouden-Informatica hebben een uitgebreide voorkennis qua boekhoudkundige verwerking van 

documenten, leerlingen uit Secretariaat-Talen zijn sterker geschoold op het gebied van de administratieve 

verwerking van documenten terwijl leerlingen uit de studierichting Handel vooral opgeleid zijn in de richting 

van een administratieve, commerciële en logistieke vorming. Op gebied van recht is de voorkennis van deze 

leerlingen gelijk.  

Voor leerlingen uit aso en bso is het verschil in voorkennis groter. Leerlingen uit aso hebben nog geen 

specifieke voorkennis wat betreft recht en de administratieve verwerking van documenten terwijl leerlingen 

afkomstig uit een zevende specialisatiejaar bso minder voorkennis hebben qua recht en de achterliggende 

procedures van de documentenstroom. Leerlingen uit een zevende specialisatiejaar bso Logistiek hebben dan 

weer wél uitgebreid kennisgemaakt met de logistieke werking van een magazijn en bezitten reeds een 

rijbewijs voor interne transportmiddelen. 

Deze heterogene instroom betekent dat de startpositie van de leerlingen zeer verschillend is. De leraar dient 

hierop te anticiperen en de leerstof gedifferentieerd aan te bieden met het oog op een optimaal rendement 
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voor alle leerlingen. De leraar zal bij de aanvang van het schooljaar dan ook bijzondere aandacht hebben voor 

het correct inschatten van de beginsituatie van al zijn leerlingen en hiermee bij zijn lesinvulling maximaal 

rekening houden. 

Van de instromers wordt er steeds verwacht dat zij: 

- open en communicatief zijn, 

- zowel begeleid zelfstandig als in groep kunnen werken, 

- bereid zijn buiten de schooluren projecten uit te werken, 

- creatief zijn en over een open geest beschikken, 

- een ruime interesse voor de actualiteit vertonen, 

- interesse hebben in ICT-toepassingen, 

- met deadlines overweg kunnen. 

 

SITUERING 
De Se-n-Se-opleiding leidt tot een kwalificatie van het niveau 4 volgens het HBO-decreet van 2009/04/30 en 

kenmerkt zich door zijn arbeidsgerichtheid en korte duur van één jaar verdeeld in twee semesters met een 

lestijd van minimaal 28 lesuren/week. Deze opleiding is sterk arbeidsgericht en speelt in op heel wat specifieke 

kwalificatiebehoeften van diverse sectoren.  

  

VKS- 
niveau 

Niveaudescriptorelementen 

Kennis 
Vaardigheden 

Context 
Autonomie 
Verantwoordelijkheid 

VKS 4 

- concrete en abstracte gegevens (informatie 
en begrippen) uit een specifiek domein 
interpreteren 
 
- reflectieve cognitieve en productieve 
motorische vaardigheden toepassen 
 
- gegevens evalueren en integreren en 
strategieën ontwikkelen voor het uitvoeren 
van diverse taken en voor het oplossen van 
diverse, concrete, niet-vertrouwde (maar 
weliswaar domeinspecifieke) problemen 
 

- handelen in een combinatie van wisselende 
contexten 
 
 
- autonoom functioneren met enig initiatief 
 
 

- volledige verantwoordelijkheid voor eigen 

werk opnemen; het eigen functioneren 

evalueren en bijsturen met het oog op het 

bereiken van collectieve resultaten 
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5. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
 

De leerlingen dienen  aan de volgende vaardigheden te werken:  

- vaardigheid in het zien van details;  

- analytisch en kritisch vermogen;  

- sociale en communicatieve vaardigheden;  

- zelfwerkzaamheid en aanpassingsvermogen;  

- oog voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid;  

- kunnen werken in teamverband; 

- correct taalgebruik. 

 

Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij de volgende attitudes verder ontwikkelen en nastreven:  

- accuratesse: erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien;  

- leergierigheid: actief zoeken naar situaties om hun competentie te verbreden en te verdiepen;  

- resultaatgerichtheid: gedreven naar het einddoel van de activiteit toewerken;  

- zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven 

aanpakken;  

- zin voor orde, netheid en nauwkeurigheid: erop gericht zijn nauwkeurig, net en met zin voor orde te 

werken.  

 

Een aantal kennisdoelstellingen, vaardigheden en attitudes zullen eigen zijn aan de ervaringen op stage. De 

grote verscheidenheid aan stagebedrijven en stageactiviteiten, zorgt voor een gevarieerde output. 
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6. ALGEMENE DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE WENKEN 
 
BEGINSITUATIE VAN DE LEERLINGEN 
Leerlingen die een Se-n-Se  Internationaal transport en goederenverzending aanvatten, hebben niet 

noodzakelijk een eerste en tweede jaar van de derde graad tso richting handel achter de rug. Niet alle 

leerlingen hebben dus reeds kennis,  inzicht, vaardigheden en attitudes verworven in verband met het 

functioneren in een economische omgeving.  

Wegens de economische, sociale en culturele impact van transport en logistiek op onze samenleving mag men 

er echter van uitgaan dat de leerlingen die deze studierichting kiezen, reeds een vorm van contact hadden met 

deze aspecten, hetzij door eigen ervaringen, hetzij door media en lectuur. Indien zij niet de nodige voorkennis 

blijken te hebben om via exemplarisch onderwijs vaardigheden te ontwikkelen, dient de school hen de kans te 

geven via extra-inspanningen de nodige basiskennis en -competenties te verwerven op een relatief korte 

termijn. 

Daar het accent van de opleiding op het realiseren van praktijkervaring ligt, dient men te kunnen uitgaan van 

een positieve instelling ten aanzien van praktische oefeningen en terreinwerk. Zelfwerkzaamheid en inzet zijn 

van primordiaal belang bij het plannen, uitwerken en uitvoeren van taken en stageoefeningen. 

 
MOTIVEREN VAN LEERLINGEN 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw gaat uit van een leerlinggerichte visie op onderwijs. Dit betekent dat er  

in het onderwijs zeer sterk rekening zal gehouden worden met de totale persoonlijkheid van de leerling en zijn 

beginsituatie. 

De jongeren motiveren is een prioriteit.  De leraar tracht daarom tot een open en constructieve communicatie 

met hen te komen.  Hij werkt aan een gezond klassenmanagement waarin hij streeft naar een evenwicht 

tussen respect en belangstelling voor elke leerling afzonderlijk en aandacht voor de klassengroep als geheel, 

o.a. bij het beleven en toepassen van leefregels. 

De leraar stelt hoge maar realistische verwachtingen aan de leerlingen. Hij gaat uit van hun 

ontwikkelingsmogelijkheden en hun veerkracht.  Hij stelt alles in het werk om de zelfwaardering en het 

zelfvertrouwen van de leerling te bevorderen. Hij treedt op als coach en trainer. 

De stage is voor deze opleiding een conditio sine qua non. De concrete ervaringen die de leerlingen opdoen op 

hun stageplaatsen maken essentieel deel uit van de opleiding. Deze ervaringen vormen de schakel tussen de 

theorie en de reële praktijk. Daarom is er in het uurrooster 4 tot 8 uur  (4 tot 8 volle weken) stage voorzien. 

 

DIFFERENTIATIE EN INTEGRATIE 
De pedagogisch-didactische aanpak in het technisch secundair onderwijs is gericht op de totale persoonlijkheid 

van de leerlingen en is sterk geïntegreerd. 

Vakken aangebracht op een geëigende en geëngageerde manier vanuit de actuele leefwereld van de 

leerlingen leunen aan bij hun concrete en praktische ervaring. Structuren en verbanden in de school en in de 

maatschappij worden geduid en bespreekbaar gemaakt.  In zo’n actieve integratie ontstaat ruimte voor 

incidenteel leren, voor verrassende leersituaties, voor ingrijpende leermomenten. 
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Er wordt uitgegaan van een goede samenwerking tussen de leerkrachten die de vakken TV Toegepaste 

economie onderwijzen en de leerkrachten talen en TV Toegepaste informatica. 

Via concrete oefeningen in verband met logistiek (kostprijsberekening, tabellen met cijfergegevens over het 

wegtransport, opmaken  van handelsdocumenten…) kan een link gelegd worden tussen TV Toegepaste 

economie en TV Toegepaste informatica. Tevens kan de leerkracht TV Toegepaste informatica de leerlingen 

ondersteunen bij de opmaak en bij het uitschrijven van een project. 

De taalleerkracht probeert zoveel mogelijk de einddoelen te bereiken door te werken met oefeningen die 

realistisch zijn in de logistieke bedrijfswereld. Er kan bijvoorbeeld ruimte gemaakt worden om conversaties in 

verband met transport (logistieke planner – chauffeur – klant) in een andere taal in te oefenen. Eveneens 

kunnen frequent voorkomende logistieke begrippen en documenten in een andere taal getoond en 

aangeleerd worden. Ook hier is een goede samenwerking tussen de leerkrachten TV Toegepaste economie en 

de taalleerkrachten een must.  

De leerlingen dienen de behaalde doelen uit de vakken TV Toegepaste economie te toetsen aan de praktijk.  

Praktijkervaringen zijn zeer belangrijk in het behalen van de leerdoelen. Deze praktische doelen kunnen 

bereikt worden tijdens de stage. Zo kunnen leerdoelen uit de vakken TV Toegepaste economie die te maken 

hebben met o.a. documentafhandeling, transportplanning, afmetingen van transportmiddelen en geografische 

kennis behaald worden tijdens het werken op de stageplaats. Het bereiken van deze doelen is uiteraard 

afhankelijk van de transportmodi waarmee de leerlingen in aanraking komen. 

Een andere mogelijkheid voor het behalen van de leerdoelen is het organiseren van een ‘Logistieke dag’ op 

school, best voor de aanvang van de eerste stagedag. Op die dag kunnen leerlingen aan de hand van concrete 

transportorders uit de praktijk een planning opmaken van de te verzenden goederen. Tevens kunnen de 

daarbij horende documenten ingevuld worden. Op die manier maken de leerlingen kennis met de praktijk 

alvorens ze naar hun stageplaats trekken.  

Het is nuttig om de leerlingen een Se-n-Se-project te laten maken. Dit project dient een toepassing te zijn van 

de verworven kennisdoelstellingen in de praktijk. Het is aangewezen dat het project aan de stage gekoppeld 

wordt. Zo kan er vertrokken worden van een concrete transportopdracht en kunnen vervolgens alle volgende 

stappen in het logistieke proces hierop toegepast worden. Het gaat hier vooral over de transportplanning en 

de documentafhandeling. Omdat de leerlingen vertrekken van totaal verschillende beginsituaties gaan deze 

werken ook unieke werkstukken zijn. Op het einde van het schooljaar kan het project verdedigd worden voor 

een jury, die een gezonde mix dient te zijn van vakleerkrachten en logistieke medewerkers uit de praktijk. Het 

is nuttig hierbij de stagementoren als eersten aan te spreken. 
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7. MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 
 
De leraar beschikt over een uitgerust leslokaal met een bord, prikbord of magneetbord, kast (voor en met 

documentatie en tijdschriften, documenten, naslagwerken en boeken), beamer of elektronisch bord. Het 

lokaal wordt zodanig ‘aangekleed’ dat het geheel het uitzicht heeft van een ‘economische leeromgeving’. Alle 

lessen TV Toegepaste economie gaan, omwille van de grote behoefte aan ondersteunend didactisch materiaal, 

bij voorkeur steeds door in hetzelfde lokaal.  

De leerlingen zullen gegevens moeten opzoeken, presenteren, verwerken … De school beschikt over 

voldoende computers met internetverbinding voor alle leerlingen.  

Omwille van de grote actualiteitswaarde is het aangewezen dat de school beschikt over sectorgerichte 

tijdschriften en boeken.  
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8. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 
 

TV Toegepaste economie: Internationale economie en transporteconomie 

De leerlingen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 

Algemeen : verkeer en vervoer 

kunnen uitleggen waarom landen handel drijven 
met elkaar. 

B Handel  

kunnen het begrip logistiek definiëren. B Logistiek  

kunnen toelichten waarom Vlaanderen als regio 
uitermate geschikt is om aan logistiek te doen. 

B Redenen waarom bedrijven kiezen voor 
Vlaanderen: 

- Ligging: Blauwe banaan; 
- Infrastructuur: gateways; 
- Opleidingen. 

De websites van het VIL.be en Theflow.be geven 

goede onderbouwde redenen met concrete 

voorbeelden. 

Studie van Cushman and Wakefield. 

kunnen van vraag en aanbod van vervoer een 
grafische voorstelling maken en hierbij een 
woordje uitleg geven. 

B Vraag en aanbod van vervoer De wet van vraag en aanbod uitbreiden tot het 

aspect vervoer. 

kunnen het begrip prijselasticiteit definiëren. B Prijselasticiteit van vraag en aanbod Aan de hand van concrete voorbeelden kunnen 
aantonen of vraag en/of aanbod al dan niet 
prijselastisch is. 

kunnen het onderscheid tussen verkeer en 
vervoer maken. 

B Verkeer versus vervoer  

kunnen vervoersubsystemen beschrijven. B Onderverdelingen in vervoer: 
- Aard van de lading: 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
bulk/stukgoed/eenheidslading/palet/container
/TEU; 

- Verkeerstechnische indeling: de vervoersmodi; 
- Exploitatieprincipe: vaste diensten/charter; 
- Eigen vervoer versus vervoer voor derden. 

kunnen het verschil tussen gecombineerd en 
multimodaal vervoer geven. 

B Gecombineerd vervoer: begeleid en onbegeleid; 
Multimodaal vervoer; 
Intermodaal vervoer; 
Synchromodaal vervoer. 

 

kunnen verkeer en vervoer correct meten. B Eenheden van verkeer en vervoer: 
- Tonkm; 
- Ctonkm; 
- Bezettingsgraad. 

 

De Belgische vervoersector: de verplaatsingsmiddelen 

herkennen de belangrijkste 
verplaatsingsmiddelen in het wegvervoer. 

B Verschillende soorten vrachtwagens: 
- Trekker 
- Oplegger 
- Geleed voertuig 
- Vrachtwagen en aanhangwagen 
- Wipkar 
- Coilwagen 
- Bulkwagen 
- Huifwagen. 

Aan de hand van duidelijke foto’s de voertuigen 

tonen. 

kennen de toegelaten afmetingen van voertuigen 
over de weg. 

B Maximale hoogte; 
Maximale lengte; 
Maximale breedte; 
Maximaal gewicht: MTM/payload. 
 

 

kunnen een Europese vergelijking maken inzake 
MTM. 

U De verschillen in MTM in de EU De MTM die van toepassing is in een aantal 
Europese landen opzoeken en vergelijken met het 
Belgische cijfer. 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kunnen het begrip uitzonderlijk vervoer 
definiëren. 

U Uitzonderlijk vervoer Voorbeelden van uitzonderlijk vervoer opzoeken. 

kunnen aan de hand van cijfermateriaal een 
duidelijk beeld schetsen van de sector van het 
goederenvervoer over de weg in België. 

U Het aantal ondernemingen van goederenvervoer 
over de weg in België; 
Het aantal motorvoertuigen per soort; 
Modal split en modal shift. 

Via de website van ITLB.be kunnen relevante 
cijfers gedownload worden. 

kunnen cijfers in verband met de Belgische 
binnenscheepvaart analyseren. 

B Cijfers ivm tonnage en aantal schepen, zowel in 
droge lading als tankschepen. 

Via binnenvaart.be zijn cijfers te downloaden 

herkennen de belangrijkste soorten 
binnenschepen. 

B De soorten binnenschepen Afbeeldingen met afmetingen en tonnage op 
binnenvaart.be. 

kunnen de structuur van de NMBS groep 
opzoeken en toelichten. 

U De NMBS  

kunnen de belangrijkste types van wagons 
opzoeken. 

B Indeling van wagons in groepen, afhankelijk van 
het soort product dat vervoerd wordt. 

Foto’s van wagons op nmbs.be 

kunnen de belangrijkste types zeeschepen wat 
lading betreft benoemen. 

B Verschillende types zeeschepen, al naargelang de 
lading: 
- General cargo; 
- Bulkcarrier; 
- OBO; 
- Tankers: VLCC, ULCC; 
- Containerschepen; 
- RORO-schepen; 
- LASH-schepen; 
- Gastankers; 
- Multipurpose; 
- Koelschepen. 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kunnen de belangrijkste types zeeschepen wat 
grootte betreft benoemen. 

B Verschillende types zeeschepen, al naargelang de 
grootte: 
- Supramax; 
- Panamax; 
- Handysize; 
- Capesize. 

 

kunnen enkele algemene kenmerken van het 
zeeschip beschrijven. 

B Kenmerken van het zeeschip: 
- Bulb; 
- TUG; 
- Laadlijnen: het Plimsoll merkteken; 
- Afmetingen: lengte, breedte, diepgang, air 

draft; 
- TRIM; 
- Snelheid in knopen; 
- Classificatie; 
- Tonnenmaat: BT/NT. 

Bezoek aan de haven van Antwerpen met 
rondvaart in de dokken. 

herkennen verschillende soorten 
vrachtvliegtuigen. 

B Verschillende soorten vrachtvliegtuigen: 
- All cargo; 
- Combi; 
- Wide body; 
- Narrow body. 

Bezoek aan een luchthaven. 

kunnen enkele typische kenmerken van 
luchtvracht beschrijven. 

B Kenmerken van luchtvracht: 
- MTOW; 
- Payload; 
- ULD; 
- Dolly; 
- Hooglader; 
- Tijdzones: GMT, UCT. 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 

De Belgische vervoersector: de verkeersinfrastructuur 

kunnen de staatkundige indeling van België 
toelichten. 

U De indeling van België: 
- Provincies; 
- Gewesten; 
- Gemeenschappen. 

 

kunnen soorten wegen in België benoemen. 

 

B De indeling van het wegennet: 
- Autosnelwegen; 
- Gewestwegen; 
- Provinciewegen; 
- Gemeentewegen. 

Aantal km van de verschillende soorten wegen 
opzoeken. 

kunnen de belangrijkste eigenschappen van een 
snelweg beschrijven. 

B Eigenschappen van een snelweg  

kunnen de belangrijkste Belgische snelwegen op 
een kaart aanduiden. 

B De Belgische snelwegen: 
E25, E40, E411, E42, E17, E19, E313, E314, E34 

 

kunnen aan de hand van cijfermateriaal gegevens 
in verband met evolutie en dichtheid van het 
wegennet interpreteren. 

U Werken met cijfergegevens ivm het wegvervoer 
in België 

Cijfers ivm het wegennet op FOD mobiliteit en 
vervoer of op www.itlb.be 

kunnen de indeling van het gewestwegennet 
benoemen. 

B De indeling van het gewestwegennet: 
- N + 1 cijfer; 
- N + 2 cijfers; 
- N +  3 cijfers. 

Aan de hand van een wegenkaart de indeling zelf 
opzoeken. 

kunnen de indeling in de ringwegen in België 
benoemen. 

U De indeling in het ringwegennet: 
- R + 1 cijfer; 
- R + 2 cijfers. 

 

herkennen aan de hand van een kaart het 
Belgische waterwegennet. 

B Het Belgische waterwegennet: 
- Rivieren: Schelde, Maas, Leie en Samber; 
- Kanalen. 
 

Aan de hand van een interactieve 
waterwegenkaart. 
www.binnenvaart.be 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kunnen aan de hand van een kaart van het 
Belgische spoorwegennet een aantal drukke 
lijnen voor vrachtvervoer benoemen. 

B Het Belgische spoorwegennet: 
- Een aantal drukke lijnen voor vrachtvervoer;: 
- Vanuit Antwerpen naar Ruhrgebied: 

Montzenlijn versus Ijzeren Rijn. 

 

kunnen het begrip zeehaven definiëren. B De zeehaven  

kunnen een aantal begrippen in verband met de 
haveninfrastructuur definiëren. 

B Begrippen in verband met de 
haveninfrastructuur: 
- Stouwerij; 
- Natie; 
- Dokken; 
- Sluizen; 
- Kaaien; 
- Overslag; 
- Portaalkraan; 
- Straddle carrier; 
- Reach truck. 

Kaartje van de haven van Antwerpen. 
 
Bezoek aan de haven van Antwerpen. 

kunnen aan de hand van cijfermateriaal de 
Vlaamse havens met elkaar vergelijken. 

U Cijfers in verband met de Vlaamse havens: 
Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Oostende. 

Cijfers van de Vlaamse havencommissie.  

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: ADR 

kennen de specifieke reglementering per 
vervoersmodus. 

B ADR 
RID 
IMDG 
IATA 
 

 

kennen de indeling in de verschillende 
gevarenklassen met telkens één voorbeeld. 

B Gevarenklasse 1 tot en met 9. Lijst met gevaarlijke stoffen op www.gevaarlijke-
stoffen.be 

herkennen de verdere onderverdeling van de B Onderverdeling van de klassen met behulp van 
hoofdletters: 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
gevarenklassen en kunnen deze toelichten. A, O, F, T, C, W, S, P, T, I, M 

kunnen de juiste UN-code en de juiste Proper 
Shipping Name van een gevaarlijke stof opzoeken. 

B De ADR-stoffenlijst UN-code en PSN opzoeken aan de hand van de 
lijst met gevaarlijke stoffen. 

kunnen de verschillende houders van de 
gevaarlijke goederen beschrijven. 

B Houders van de gevaarlijke goederen: 
1. Verpakkingen: 

a. Colli 
b. IBC 
c. Oververpakking 
d. Bergingsverpakking 

2. Tanks: 
a. Tankcontainer 
b. MEGC 
c. Tube trailer 
d. Vaste tank 

Afbeeldingen van de verschillende soorten 

verpakkingen voor gevaarlijke goederen. 

kunnen de onderdelen van een verpakkingscode 
toelichten. 

B Oefeningen van concrete verpakkingscodes: 
- Voor gewone verpakkingen 
- Voor bergingsverpakkingen 

Bijlage ivm verpakkingscodes gebruiken. 

kunnen de lijst met gevaarlijke goederen 
gebruiken in concrete situaties. 

B Kolommen uit de lijst met gevaarlijke goederen: 
- UN-nummer 
- PSN 
- Klasse 
- Classificatiecode 
- Verpakkingsgroep 
- Gevarenetiketten 
- Vervoercategorieën 
- Gevarenidentificatienummer. 
 

Lijst met gevaarlijke goederen. 

kunnen de CMR-vrachtbrief invullen ivm een 
zending met gevaarlijke goederen 

B Speciale vermeldingen ivm ADR op de CMR-
vrachtbrief. 

In samenspraak met het vak Expeditie (CMR) 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
herkennen documenten in verband met vervoer 
van gevaarlijke goederen. 

B Documenten in verband met vervoer van 
gevaarlijke goederen: 

- Schriftelijke instructies 
- ADR-keuringsdocument 
- Containerverpakkingscertificaat 
- Document technische controle 
- Reinigingscertificaat. 

Documenten tonen. 

kennen de algemene regel ivm signalisatie van 
voertuigen en kunnen deze toepassen. 

B Algemene regel ivm signalisatie: gebruik van 
oranje schilden. 

 

kunnen het gevarenidentificatienummer van een 
oranje schild uitleggen. 

B Het oranje schild : betekenis van de cijfers Werk aan de hand van concrete en bestaande 
oranje schilden. 

kunnen de plaats van de oranje schilden op een 
voertuig correct aangeven. 

B Plaatsing van de oranje schilden op het voertuig  

herkennen de verschillende etiketten van 
gevarengoederen en kunnen ze benoemen. 

B De etiketten voor vervoer van gevaarlijke 
goederen 

ADR-fiches met etiketten kunnen aangevraagd 
worden via het ITLB 

kunnen aangeven of twee of meer verschillende 
gevaarlijke goederen mogen samen geladen 
worden. 

B De samenladingsverboden Tabel ivmsamenladingsverboden gebruiken aan 
de hand van concrete oefeningen. 

kunnen enkele veel voorkomende voorschriften 
voor het laden en lossen van gevaarlijke goederen 
opzoeken en toelichten. 

U Voorschriften inzake laden en  lossen van 
gevaarlijke goederen 

 

herkennen de typische ADR-verkeersborden en 
kunnen ze benoemen. 

B De verkeersborden C24a, C24b en C24c   

kunnen aan de hand van concrete situaties 
inschatten of een vracht voorbij de ADR-
verkeersborden mag rijden. 

B De verkeersborden C24a, C24b en C24c  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
herkennen de verkeersborden ivm de 
tunnelbeperkingen en kunnen ze benoemen. 

B De tunnelbeperkingen in ADR-vervoer  

kunnen aan de hand van concrete situaties 
inschatten of een vracht voorbij de 
verkeersborden ivm de tunnelbeperkingen  mag 
rijden. 

U De tunnelbeperkingen in ADR-vervoer Aan de hand van oefeningen en de bijlage ivm de 
verkeersborden van de tunnelbeperkingen. 

kunnen enkele belangrijke items ivm de 
reglementering over de bescherming van de 
werknemer en het leefmilieu geven. 

U Bescherming van mens en milieu  

kunnen een beeld vormen van de gradatie van 
strafrechtelijke sancties bij overtredingen in het 
vervoer van gevaarlijke goederen om advies te 
geven aan chauffeurs. 

U Overzicht van de verschillende geldboetes bij 
overtredingen. 

 

zijn op de hoogte van veiligheidsuitrusting bij het 
vervoer van gevaarlijke goederen om advies te 
geven aan chauffeurs. 

U - Persoonlijke beschermingsuitrusting 
- Uitrusting van het voertuig 

 

kunnen het begrip vrijstelling in ADR definiëren 
en de soorten vrijstellingen geven. 

B - Gedeeltelijke vrijstelling 
- Volledige vrijstelling 

 

kunnen aan de hand van concrete vrachten 
aangeven of er gebruik gemaakt kan worden van 
de gedeeltelijke vrijstelling. 

B - Limited quantities 
- Vrijstelling per transporteenheid bij 

vervoer van één of meerdere goederen 

Oefeningen aan de hand van het gebruik van 
tabellen ivm gedeeltelijke vrijstelling. 

kunnen de gevolgen voor het verkrijgen van een 
gedeeltelijke vrijstelling aangeven. 

 

B Gevolgen van het behalen van de vrijstelling ADR  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 

Logistiek 

kunnen de drie trajecten van een logistieke keten 
beschrijven. 

B Het ITO-model: 
- Inbound 
- Transformation 
- Outbound 

The Flow: logistieke keten 

kunnen een aantal logistieke concepten 
definiëren en uitleggen met voorbeelden. 

B - Sellersmarketandbuyersmarket 
- Push and pull 
- JIT 
- Lean thinking 
- Kanban 
- TOC 
- MRP I 
- MRPII 
- ERP 
- VAL/VAS 
- SCM 
- Postponement 
- 3 PL/4 PL 
- Reverse Logistics 
- KOOP/CCP 
- Demurrage and detention 
- Sustainability 

Nodig een logistiek manager uit in de klas. 

kunnen het begrip voorraad definiëren. B Het begrip voorraad   

kunnen het doel van een goed voorraadbeheer 
aangeven. 

B Doel van voorraad  

kunnen de verschillende soorten voorraad 
beschrijven. 

U - Economische voorraad 
- Technische voorraad 
- Buffervoorraad 
- Veiligheidsvoorraad 
- Bulkvoorraad 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kunnen de verschillende voorraad- en 
bestelsystemen onderscheiden en benoemen. 

U - BQ-systeem 
- BS-systeem 
- sQ-systeem 
- sS-systeem 
- sT-systeem 
 

 

kunnen uitleggen wat de A/B/C-analyse in het 
voorraadsysteem inhoudt. 

B A/B/C-analyse  

kunnen het begrip EOQ toelichten. U Economic Order Quantity: formule van Camp  

kunnen het begrip order picking definiëren. B Order Picking  

herkennen verschillende systemen van order 
picking. 

U - scanning 
- voicepicking 
- pickto light 
 

Bezoek aan een modern magazijn. 

kunnen verschillende opslagmethodes 
onderscheiden en benoemen. 

U - palletstelling 
- inrij/doorrijstelling 
- doorrolstelling 
- draagarmstelling 
- legbordstelling 
- verrijdbare stelling 
- blokstapeling 
- hoogbouwmagazijn 

Bezoek aan een modern magazijn. 

kunnen de belangrijkste magazijnvoertuigen 
onderscheiden en benoemen. 

U - handpallettruck 
- orderverzameltruck 
- stapelaar 
- vorkheftruck 
- reachstacker 
- zijlader 

Bezoek aan een modern magazijn. 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kunnen de belangrijkste kosten van distributie 
opsommen en definiëren. 

B Distributiekosten: 

- Transport 
- Opslag 
- Handling 
- Administratie 
- Intrest 

 

kunnen de samenhang tussen de 
distributiekosten geven aan de hand van de 
waardedichtheid en de verpakkingsdichtheid van 
een product. 

B Waardedichtheid in euro per m³ 

Verpakkingsdichtheid in verpakte eenheden per 

m³ 

 

kunnen alternatieve distributienetwerken 
schetsen. 

B Twee basisalternatieven: consolidatie en 

rechtstreekse distributie. 

Oefeningen met concrete cijfers: uitrekenen 

welke vorm van distributie het voordeligst is.  

kunnen het gekozen distributienetwerk in 
verband brengen met de waardedichtheid van 
een product. 

B Verband tussen waardedichtheid van een product 

en de gekozen modus 

 

kunnen de verschillende transportwijzen met 
elkaar vergelijken op basis van een aantal criteria. 

B Keuze van een modus hangt af van: 

- Snelheid 
- Bereikbaarheid 
- Toepasbaarheid 
- Flexibiliteit 
- Kostprijs 
- Risico op beschadiging of verlies 
- Frequentie 

 

kunnen de noodzaak van een goede 
ladingzekering toelichten aan chauffeurs. 

B Ladingbeveiliging.  

kunnen het verschil tussen laden en stuwen 
uitleggen. 

B Laden en stuwen  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
herkennen een aantal hulpmiddelen in verband 
met ladingzekering en kunnen deze benoemen. 

U - Spanbanden 
- Spankettingen 
- Antislipmatjes 
- Klembalken 
- Vulmiddelen 

Hulpmiddelen voor ladingzekering meebrengen 

naar de klas. 

Kostprijsberekening 

kunnen een goede omschrijving geven van het 
begrip kostprijs. 

B Het begrip kostprijs  

kunnen de verschillende soorten kosten uitleggen 
met een voorbeeld uit de transportsector. 

B De verschillende soorten kosten: 

- Algemene kosten 
- Bijzondere kosten 
- Directe kosten 
- Indirecte kosten 
- Variabele kosten 
- Vaste kosten 

Toepassen op een concreet transportbedrijf. 

kunnen een algemene of bijzondere kost verdelen 
op basis van een verdeelsleutel. 

B Werken met een verdeelsleutel. Concrete oefening van algemene kost, te 

verdelen over de verschillende afdelingen van het 

bedrijf. 

kunnen de verschillende manieren beschrijven 
waarop een voertuig gefinancierd kan worden. 

B Financiering van een voertuig: 

- Zelffinanciering 
- Externe financiering 
- Leasing 
- Huur 

 

 

kunnen het af te schrijven bedrag van een 
voertuig berekenen. 

B Af te schrijven bedrag = voertuigwaarde – 

bandenwaarde - restwaarde 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kunnen het onderscheid tussen technische en 
economische levensduur van een voertuig 
benoemen met een voorbeeld. 

B Technische levensduur van een voertuig 

Economische levensduur van een voertuig 

 

kunnen aan de hand van concrete cijfers de 
voornaamste vaste en variabele kosten met 
betrekking tot een voertuig berekenen. 

B Vaste kosten : 

- Economische afschrijving van het voertuig 
- Financieringslast 
- Voertuigverzekering 
- Ladingverzekering 
- Voertuigbelasting 
- Onderhoud, stalling en parking 

Variabele kosten: 

- Technische afschrijving 
- Bandenslijtage 
- Brandstof 
- Smeermiddelen 
- Herstellingen 
- Loonkost van de chauffeur 

 

kunnen de niet-wegvervoer gerelateerde kosten 
opsommen. 

B Niet-wegvervoer gerelateerde kosten: 

- THC 
- ISF 
- ISPS 
- LSF 

 

kunnen aan de hand van concreet cijfermateriaal 
het break-even-point van een voertuig 
berekenen. 

B Het break-even-point of dood punt  

kunnen cijfermateriaal in verband met kostprijzen 
in het wegvervoer interpreteren.  

B Cijfers ivm kostprijzen  www.itlb.be 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 

Internationale economie en geografie 

kunnen aan de hand van concreet cijfermateriaal 
de omvang van handel in België, de EU en de 
wereld interpreteren.  

B De wereldhandel 

De handel in de EU 

De handel in België 

Tabellen in verband met import en export in de 

wereld, de EU en eigen land. 

kunnen het ontstaan en de evolutie  van de 
Europese Unie situeren en de relaties van de EU 
met derde landen kort toelichten. 

B De Europese Unie: 

- het ontstaan; 
- evolutie van de Europese unie; 
- de relaties van de EU met derde landen. 

 

Bezoek het Europees parlement. 

kunnen aangeven dat er andere vormen van 
Europese integratie bestaan en het belang van 
deze vormen uiteenzetten. 

B Andere vormen van Europese integratie: 

- BLEU; 
- Benelux; 
- European Free Trade Association (EFTA); 
- Schengen; 
- EER. 
 

 

kunnen de impact aangeven van de verschillende 
organisaties op de internationale handel. 

U WTO. 

GATT. 

IMF. 

 

herkennen de verschillende lidstaten van de EU 
en kunnen deze situeren op een blinde kaart. 

B De lidstaten van de EU met hoofdstad, aantal 

inwoners en munteenheid. 

www.europa.eu 

www.mapmsg.com/games/statetris/europe 

www.topomania.net 

www.toporopa.eu 

 
kunnen de belangrijkste geografische gegevens 
van enkele EU-landen vergelijken met eigen land. 

B Oppervlakte, aantal inwoners,belangrijke steden, 

infrastructuur van: 

- Nederland 

Werk met behulp van kaarten en www.europa.eu 

http://www.europa.eu/
http://www.mapmsg.com/games/statetris/europe
http://www.topomania.net/
http://www.toporopa.eu/
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- Frankrijk 
- Duitsland 
- VK 

kunnen enkele belangrijke tunnels voor het 
wegvervoer in Europa situeren. 

B Tunnels in Europa: 

- Mont Blanc 
- Fréjus 
- Gotthard 
- Arlberg 

 

kunnen aan de hand van cijfermateriaal de 
verkeersinfrastructuur van België vergelijken met 
die van enkele buurlanden. 

U Cijfers ivm verkeersinfrastructuur van België, 

Nederland, Frankrijk en Duitsland. 
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TV Toegepaste economie: Expeditie en recht 

De leerlingen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 

EXPEDITIE 

Inleiding 

kunnen het onderdeel ‘expeditie’ binnen de 
logistieke sector kaderen. 

B Inleiding: begrip ‘expeditie’. VDAB beroepenfilm – ‘Expeditiebediende’ 

kunnen de nood aan professionele 
tussenpersonen in verband brengen met de 
internationalisering van het transportgebeuren.  

B Statuut van tussenpersoon in het 
goederenvervoer (Wet van 26/06/1967). 

 

Tussenpersonen in het goederenvervoer 

kunnen de belangrijkste tussenpersonen bij het 
afsluiten van handelsverrichtingen opsommen en 
hun taken beschrijven. 

B De makelaar. 

De commissionair. 

De handelsagent. 

De handelsvertegenwoordiger. 

De concessionaris (importeur-distributeur).  

Trading companies (exporthuizen).  

 

kunnen de belangrijkste tussenpersonen bij 
vervoer opsommen en hun taken beschrijven. 

 

B De transportorganisator.  

De douane-expediteur. 

De transporteur. 

De vervoermakelaar. 

ICT-opdracht 

 

Bezoek transportbedrijf en/of expediteur. 
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De commissionair-vervoerder. 

De expediteur. 

De ketenregisseur. 

 

Algemene Belgische Expeditievoorwaarden 

kunnen de belangrijkste tussenpersonen in het 
maritieme vervoer opsommen, hun taken 
beschrijven en de onderlinge relaties tussen hen 
in kaart brengen. 

B De rederij. 

De scheepsagent. 

De scheepsmakelaar. 

De stouwers en de naties. 

De markeerders. 

Organogram laten maken. 

Bezoek haven Antwerpen: rederij/natie in 

praktijk. 

Gastspreker maritieme sector. 

kunnen de belangrijkste tussenpersonen bij het 
luchtvervoer opsommen en hun taken 
beschrijven. 

B De vrachtafhandelaar. 

De luchtvaartagent. 

De luchtvrachtagent. 

 

kunnen de belangrijkste tussenpersonen bij het 
spoorvervoer opsommen en hun taken 
beschrijven. 

B De railgoederenvervoerder. 

De intermodale railoperator. 

De railexpediteur. 

 

kunnen de belangrijkste tussenpersonen bij 
binnenvaart opsommen en hun taken 
beschrijven. 

B De binnenvaartondernemer. 

De bevrachter. 

www.binnenvaart.be 

Gastspreker PBV 

kunnen tussenpersonen van de verschillende 
modi met elkaar vergelijken (qua statuut, 
takenpakket, vergunning…). 

B   

kennen het verschil tussen een resultaat- en een 
middelenverbintenis en kunnen dit linken aan de 
verschillende tussenpersonen. 

B Resultaatverbintenis. 

Middelenverbintenis. 

 

kunnen het statuut van de logistieke spelers op 
de markt benoemen. 

 

U  Statuut tussenpersonen linken aan de  eigen 

stageplaats. 

Opdracht Se-n-Se-project. 

http://www.binnenvaart.be/
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Binnen- en buitenlandse handelstransacties 

kunnen het volledige koop-/verkoopproces 
schetsen van offerteaanvraag tot facturatie en 
herkennen in praktijksituaties. 

B Het administratieve verloop van een (ver)koop. Opdracht Se-n-Se-project. 

Stage. 

kunnen toelichten dat een verkoopovereenkomst 
de basis is  van elke commerciële transactie. 

B Belang van de (ver)koopovereenkomst.  

kunnen de belangrijkste elementen opgenomen 
in de (ver)koopovereenkomst opsommen en 
toelichten. 

B Contractpartijen. 

Goederen. 

Verpakking. 

Algemene verkoopsvoorwaarden. 

Algemene verkoopsvoorwaarden uitdiepen. 

kunnen enkele juridische en financiële aspecten 
die opgenomen dienen te worden in het 
commerciële contract uitleggen. 

B Rechten en plichten partijen. 

Regelingen bij wanprestaties. 

Slotbepalingen. 

 

kunnen functies in een bedrijf classificeren onder 
bewarend, uitvoerend of registrerend. 

U Bewarende functies. 

Uitvoerende functies. 

Registrerende functies. 

 

kunnen met redenen aangeven in welke situaties 
bedrijven best opteren voor directe export en in 
welke voor indirecte export. 

B Directe export versus indirecte export.  

kunnen het documentair krediet als 
zekerheidstelling voor een commerciële 
transactie toelichten. 

U Documentair krediet.  

kunnen de belangrijkste fasen in buitenlandse 
handelstransacties in een schema weergeven. 

U Fasen in buitenlandse handelstransacties. Fasen in een FOB-exporttransactie. 

kunnen het doel toelichten van het gebruik van 
specifieke documenten in de verschillende fasen 

B Pro forma factuur. Werken met documenten als voorbeeld. 
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in de internationale handel (d.m.v. voorbeelden). Laadbrief. 

Documentair krediet. 

kennen verschillende kwaliteitsaanduidingen voor 
de verkoop van producten en kunnen dit 
toepassen in concrete situaties. 

B - verkoop op monster of staal,  

- verkoop op beschrijving,  

- verkoop op merk,  

- verkoop op analyse,  

- verkoop op agreatie,  

- verkoop op certificaat. 

 

kennen gebruikte garantiebepalingen bij verkoop 
en kunnen deze met elkaar vergelijken. 

B TQ 

SD 

RT 

 

kunnen een definitie geven van de begrippen 
‘tijdsaffaire’, loco-affaire’ en ‘termijnaffaire’ en dit 
toelichten met een concreet voorbeeld. 

U Tijdsaffaire. 

Loco-affaire. 

Termijnaffaire. 

 

kennen verschillende soorten 
handelsdocumenten en kunnen voorbeelden 
geven van elk. 

B Facturen. 

Certificaten. 

Financiële documenten. 

Transportdocumenten. 

Verzekeringsdocumenten. 

Opdracht Se-n-Se-project. 

kunnen het nut van facturen uitleggen en enkele 
speciale facturen, die in de internationale handel 
gebruikt worden, toelichten en met elkaar 
vergelijken. 

B Exportfactuur/importfactuur. 

Pro Forma factuur. 

Consulaire factuur. 

Douane-factuur. 

Groepsopdracht (coöperatief leren en breed 

evalueren). 

Voorbeelddocumenten! 

kunnen het nut van certificaten uitleggen en 
enkele speciale certificaten, die in de 
internationale handel gebruikt worden, toelichten 

B Gezondheidscertificaat. 

Fytosanitair certificaat. 

Groepsopdracht (coöperatief leren en breed 

evalueren). 
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en met elkaar vergelijken. Controlecertificaat of inspectiecertificaat. 

Oorsprongcertificaat: EUR-certificaat, FORM-A, 

EU-certificaat. 

Analysecertificaat. 

Paklijst. 

Gewichtscertificaat. 

Ijkcertificaat. 

Voorbeelddocumenten! 

kunnen enkele betalingstechnieken en –
middelen, die gebruikt worden in de 
internationale handel, toelichten. 

U SWIFT 

ISABEL 

EUROGIRO / TARGET2 

Groepsopdracht (coöperatief leren en breed 

evalueren). 

Voorbeelddocumenten! Filmpjes banksector. 

kunnen het algemeen vervoersdocument  (de 
vrachtbrief) van elke modus benoemen en 
herkennen in praktijksituaties. 

 

B De vervoerdocumenten: 

- Bill of Lading (B/L); 

- Binnenvaartconnossement; 

- CMR-vrachtbrief; 

- CIM-vrachtbrief; 

- Luchtvrachtbrief (AWB). 

ICT-opdracht. 

Stage. 

kunnen per modus een overzicht geven van de 
belangrijkste kenmerken van de vrachtbrief 
(functies, aantal exemplaren, verhandelbaar, 
bezitstitel). 

B De vervoerdocumenten: 

- Bill of Lading (B/L); 

- Binnenvaartconnossement; 

- CMR-vrachtbrief; 

- CIM-vrachtbrief; 

- Luchtvrachtbrief (AWB). 

Opdracht Se-n-Se-project. 

kunnen de CMR-vrachtbrief analyseren en correct 
invullen. 

B CMR-vrachtbrief Komt uitgebreid aan bod in combinatie met de 

CMR-wetgeving (lesonderdeel Recht). 
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Oefening: invullen CMR-vrachtbrief. 

Logistieke dag. 

kunnen de luchtvrachtbrief analyseren en correct 
invullen. 

U AWB: terminologie en berekeningen. Oefeningen: invullen AWB. 

Stage. 

herkennen het verschil tussen online en interline 
transport op een luchtvrachtbrief. 

 

U Online luchttransport. 

Interline luchttransport. 

Duiden via een ingevulde AWB. 

kunnen een overzicht geven van de belangrijkste 
maritieme transportdocumenten, van elk van hen 
een omschrijving geven en hun werking uitleggen 
via een stroomschema. 

B Scheepvaartbrief. 

Connossement. 

Aanverwante documenten (FCR, 

scheepsmanifest). 

Laaddocumenten (laadbrief, M/R, maatbrief, 

kaaidienstdocument). 

Losdocumenten (D/O, volgbrief, borgbrief). 

Rollenspel maritieme spelers en documenten. 

Gastspreker rederij, expediteur of andere 

maritieme tussenpersoon. 

kunnen maritieme documenten analyseren en 
correct invullen. 

U Maritieme transportdocumenten. Oefening: invullen maritieme documenten. 

Stage 

kunnen het verschil tussen een maritiem 
connossement en een expediteursconnossement 
aangeven. 

U Maritiem connossement versus 

expediteursconnossement. 

 

kunnen de vrachtbrief voor spoorvervoer 
analyseren en correct invullen. 

U CIM-document. Stage. 

kunnen voor- en nadelen opsommen van het 
gebruik van multimodale transportdocumenten 
en verschillende soorten met elkaar vergelijken.  

U Through bill of lading. 

Combined transport bill of lading. 

Voorbeelddocument. 
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Incoterms 

kunnen de functie, de indeling, de betekenis en 
het gebruik van de incoterms toelichten. 

B EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, 

CFR, CIF 

Concrete gevalstudies. ICT-opdracht. 

Schematisch overzicht incoterms 2010. 

kunnen voor een opgegeven situatie een goede 
incoterm kiezen en deze keuze beargumenteren. 

B EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, 

CFR, CIF in concrete situaties toepassen. 

Schematisch overzicht kunnen gebruiken in 

toepassingen. 

kunnen incoterms met elkaar vergelijken. B CFR versus CIF 

CPT versus CIP 

CIF versus CIP 

 

kunnen per incoterm de kosten- en 
risicoverdeling beschrijven. 

U Incoterms: kosten- en risicoverdeling. Schematisch overzicht kunnen lezen. 

Verantwoordelijkheid koper en verkoper 

bespreken. 

Gevalstudies. 

Douane 

kunnen voorbeelden geven van de fiscale, 
maatschappelijke en economische taken van de 
douane. 

B Algemene begrippen i.v.m. de douane: 

taak van de douane. 

Gastspreker douane 

Douanespel 

kunnen de douanewaarde bepalen. B Douanewaarde.  

kunnen een verband leggen tussen 
douanewaarde en incoterms. 

B Belang van incoterms bij berekenen van de 

douanewaarde. 

 

kunnen het verschil uitleggen tussen ‘heffingen’ 
en ‘restituties’ binnen het landbouwbeleid. 

B Restituties versus heffingen.  

kunnen het begrip ‘Enig document’ uitleggen. B Enig document.  
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kunnen de belangrijkste vakken van het ‘Enig 
document’ invullen. 

B Vak 1 – Enig document.  

kunnen het begrip PLDA toelichten. B Paperless Douane & Accijnzen.  

kunnen het verschil tussen een T1- en een T2-
document aangeven. 

B T1-document versus T2-document.  

kunnen de verschillende douaneverrichtingen 
onderscheiden. 

B Soorten douaneverrichtingen: 

- invoer; 

- uitvoer; 

- doorvoer. 

 

 

kunnen aan de hand van een voorbeeld het 
verschil uitleggen tussen actieve en passieve 
veredeling. 

B Actieve versus passieve veredeling.  

kunnen het verschil tussen ATA-carnet en TIR-
carnet aangeven. 

B Internationale doorvoerdocumenten: 

- ATA-carnet; 

- TIR-carnet. 

 

kunnen soorten accijnzen m.b.t. de buitenlandse 
handel benoemen. 

B Accijnzen.  

RECHT 

Inleiding 

kunnen de betekenis en het belang van ‘recht’ 
binnen de logistieke sector verklaren. 

B Begrip ‘recht’ binnen de logistieke sector.  
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kennen de juiste benaming van de vrachtbrief 
voor elke modus. 

B Vrachtbrief per modus: 

CMR-vrachtbrief, 

CIM-vrachtbrief, 

B/L of connossement, 

- AWB (luchtvrachtvrief), 

- Binnenvaartconnossement 

Link naar onderdeel Expeditie. 

kunnen de internationale reglementeringen  per 
modus benoemen. 

B CMR-wetgeving. 

CIM-wetgeving. 

Verdrag Brussel, Den Haag, Visby. 

Verdrag van Warschau, Chicago. 

Verdrag van Boedapest. 

 

kunnen verschillen en overeenkomsten aangeven 
in de verschillende internationale vervoerswetten 
(naar aansprakelijkheid, vergoedingsgrens…) en 
de gevolgen ervan toelichten met voorbeelden. 

U Internationale vervoerswetten. Link naar ‘verzekeringen’ en ‘incoterms’. 

kunnen de belangrijkste wettelijke basisteksten 
opsommen die in België het juridisch kader 
vormen voor het goederenvervoer over de weg. 

B Juridisch kader: 

CMR-verdrag, 

- Algemene vervoersvoorwaarden, 

- Algemene en politiereglementen, 

- Wet van 1891 (verhuizingen en 

begrafenisvervoer). 

 

De vervoersovereenkomst 

kunnen de vervoersovereenkomst definiëren als 
een consensueel contract. 

B Consensueel contract en de koppeling naar de 
vervoersovereenkomst. 
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kunnen de partijen, opgenomen in de CMR-
wetgeving, benoemen. 

B Afzender – vervoerder – bestemmeling.  

kunnen een definitie en voorbeelden geven van 
cabotagevervoer. 

B Cabotagevervoer. Zie ook module Vergunningen. 

kunnen het ontstaan van de CMR-wetgeving 
toelichten. 

B CMR-Verdrag – Genève 1956.  

kunnen de CMR-wetgeving kaderen binnen het 
privaatrecht. 

B CMR = privaatrecht: 

- overtreding = schadevergoeding, 

- burgerlijke of handelsrechtbank. 

 

kunnen de kern van een wetsartikel in eigen 
woorden weergeven. 

B CMR-wetgeving.  

kunnen de opbouw van de CMR-wetgeving 
uitleggen en deze kennis gebruiken voor het 
efficiënt oplossen van voorgelegde 
probleemsituaties. 

B 7 hoofdstukken van de CMR-wetgeving.  

kunnen beargumenteren (a.d.h.v. eerder 
opgedane kennis en wetsartikelen) of de CMR-
wetgeving al dan niet van toepassing is op 
voorgelegde transporten / contracten / situaties. 

B CMR-Verdrag – Toepassingsgebied. Concrete probleemsituaties 

kunnen de aansprakelijkheid van de vervoerder 
bepalen in voorgelegde situaties en hun 
conclusies beargumenteren (a.d.h.v. de 
wetteksten). 

B CMR-Verdrag : 

Aansprakelijkheid voor personen. 

Aansprakelijkheid vervoerder. 

Concrete probleemsituaties o.b.v. artikels. 

kunnen de bewijskracht van de CMR-vrachtbrief 
toelichten. 

U CMR-Verdrag – Afsluiten en uitvoering van de 

vervoersovereenkomst. 
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kunnen het  doel van de vrachtbrief definiëren en 
toelichten. 

B Bewijsmiddel. 

Erkenning vervoeropdracht. 

Administratief document. 

 

herkennen de vorm, de opstelling en de inhoud 
van de vrachtbrief. 

B CMR-Verdrag – Afsluiten en uitvoering van de 

vervoersovereenkomst. 

 

kunnen een CMR-vrachtbrief analyseren. B Inhoud CMR-vrachtbrief. Koppeling vakjes aan artikel  CMR (soorten 

vermeldingen). 

kunnen een CMR-vrachtbrief volledig invullen 
a.d.h.v. een concrete opgave. 

B Invullen CMR-vrachtbrief. Oefening o.b.v. concrete gegevens. 

kunnen de verplichtingen van de vervoerspartijen 
bij inontvangstneming en aflevering van goederen 
opsommen en koppelen aan de juiste 
wetsartikelen. 

B CMR-Verdrag – Afsluiten en uitvoering van de 

vervoersovereenkomst. 

 

kunnen het begrip ‘beschikkingsrecht’ uitleggen 
en de werking ervan toelichten a.d.h.v. de juiste 
wetsartikelen. 

B CMR-Verdrag – Afsluiten en uitvoering van de 

vervoersovereenkomst. 

Beschikkingsrecht goederen. 

 

kunnen hinderpalen herkennen die de uitvoering 
van de vervoersovereenkomst onmogelijk maken 
en  hiervoor een oplossing voorstellen. 

B CMR-Verdrag – Afsluiten en uitvoering van de 

vervoersovereenkomst. 

Beschikkingsrecht goederen. 

 

kennen het belang van het maken van 
voorbehoud en kunnen deze kennis gebruiken in 
concrete voorbeeldsituaties. 

B Voorbehoud maken op de CMR-vrachtbrief: 

wanneer + hoe? 

Oefening 

kunnen het juridisch principe ‘vermoeden van 
aansprakelijkheid’ in eigen woorden weergeven. 

B Principe ‘vermoeden van aansprakelijkheid’: 

- betekenis, 

- gevolg. 
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herkennen in concrete situaties het voorwerp van 
aansprakelijkheid. 

B CMR-Verdrag – Aansprakelijkheid vervoerder. 

Voorwerp van aansprakelijkheid: schade / verlies 

/ vertraging. 

Krantenartikels gebruiken. 

kunnen het maximumbedrag van 
schadevergoeding berekenen bij schade / verlies 
/vertraging. 

B CMR-Verdrag – Aansprakelijkheid vervoerder.   

Schadevergoeding: oefeningen. 

SDR-calculator. 

 

kunnen a.d.h.v. een voorbeeld het ‘bijzonder 
belang bij aflevering’ uitleggen. 

U Bijzonder belang bij aflevering.  

kunnen de verschillende stappen aangeven die 
gevolgd moeten worden bij het recupereren van 
verloren goederen. 

U CMR-Verdrag – Aansprakelijkheid vervoerder.   

Recuperatie van verloren goederen. 

 

kunnen in eigen woorden een omschrijving geven 
van het begrip ‘ontheffingsgrond’. 

B Ontheffing van contractuele aansprakelijkheid.  

kunnen voor concrete situaties beargumenteren 
of een vervoerder zich al dan niet kan beroepen 
op een ontheffingsgrond. 

U CMR-Verdrag – Aansprakelijkheid vervoerder.   

Ontheffing van contractuele aansprakelijkheid. 

 

kunnen a.d.h.v. voorbeelden volgende begrippen 
toelichten: 

- (totale/gedeeltelijke) schade / 
(volledig/gedeeltelijk) verlies / vertraging 

- contractuele / extra-contractuele / 

delictuele aansprakelijkheid 

- opzet / zware fout 

- schorsing / stuiting van verjaring 

B (totale/gedeeltelijke) schade / 

(volledig/gedeeltelijk) verlies / vertraging 

contractuele / extra-contractuele / delictuele 

aansprakelijkheid 

opzet / zware fout 

schorsing / stuiting van verjaring 

 

kunnen het juridisch principe ‘non bis in idem’ in 
eigen woorden weergeven en de link leggen naar 
de CMR-wet. 

B CMR-Verdrag – Rechtsvorderingen. 

Principe ‘non bis in idem’: 

- betekenis, 

- gevolg. 
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kunnen a.d.h.v. het juiste wetsartikel het begin, 
de duur en de einddatum van de 
verjaringstermijn berekenen in concrete situaties. 

B CMR-Verdrag – Rechtsvorderingen. 

Verjaringstermijn: 

- begindatum, 

- duur, 

- einddatum. 

 

kunnen de correcte verdeelsleutel voor 
schadevergoeding toepassen op oefeningen 
inzake opvolgend vervoerders. 

B CMR-Verdrag – Vervoer door opvolgend 

vervoerders. 

Verdeling schadevergoeding. 

 

Verzekeringen 

kunnen het nut van een verzekering aantonen. 

 

B Verzekeringen: nut.  

kunnen de verschillende partijen betrokken bij 

een verzekeringscontract benoemen. 

B Verzekeringsnemer, 

Verzekeraar, 

Begunstigde, 

Verzekerde, 

Bemiddelaar. 

 

kunnen de soorten verzekeringen opsommen en 

toelichten 

B Kapitaalsverzekering / sommenverzekering / 

persoonsverzekering. 

Schadeverzekering:  

- aansprakelijkheidsverzekering 

- zakenverzekering 

 

kunnen de aansprakelijkheidsverzekeringen 

koppelen aan de internationale vervoerswetten. 

U STR-beperkingen.  
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kunnen het onderscheid tussen cargo en casco 

aangeven. 

B CARGO 

CASCO 

 

kunnen het verschil tussen averij grossen en 

averij particulier toelichten a.d.h.v. voorbeelden. 

B Averij grosse 

Averij particulier 

 

herkennen de link tussen incoterms en 

verzekeringen. 

B Incoterms CIF en CIP.  

kunnen een schadedossier ontleden. 

 

 

 

 

 

 

B Schadedossiers. 

 

Reële schadedossiers transport – Vragen: 

De verschillende partijen? 

Kern van het  expertiseverslag? 

Kapitaalsverzekering of schadeverzekering? 

Aansprakelijkheidsverzekering, cargoverzekering 

en/of cascoverzekering? 

Eigen conclusies? Rechtsgevolgen? (artikel 

CMRwet?) 

Arbeidsregelementering 

kunnen het doel noemen van de sociale 

wetgeving in de transportsector. 

B Arbeidsvoorwaarden. 

Verkeersveiligheid. 

Concurrentie. 

 

kunnen de belangrijkste sociale wetten in de 

transportsector opsommen en in 1 kernzin de 

inhoud ervan aangeven. 

B Sociale Verordening (EG) 561/2006. 

Sociale Verordening (EEG) 3821/85. 

AETR-Verdrag. 

 

kunnen de kern van een wetsartikel in eigen 
woorden weergeven. 

B Werken met wetteksten.  

kunnen beargumenteren (a.d.h.v. eerder B Toepassingsgebied Sociale Verordening (EG)  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
opgedane kennis en wetsartikelen) of de sociale 
verordeningen al dan niet van toepassing zijn op 
voorgelegde situaties. 

561/2006 en Sociale Verordening (EEG) 3821/85. 

kunnen een dagprestatie van een chauffeur lezen 
en toelichten. 

B Dagprestatie chauffeur.  

kunnen per type voertuig  (MTM) opzoeken welke 
de vereiste leeftijd is voor chauffeurs en welk 
rijbewijs hiervoor vereist is. 

B Sociale Verordening (EG) 561/2006. Internetbronnen. 

Link met module Verplaatsingsmiddelen 

(Internationale economie en transporteconomie) 

kunnen de bepalingen inzake rij- en rusttijden 
vanuit de wetgeving toetsen aan 
praktijkvoorbeelden en hieruit besluiten trekken. 

B Sociale Verordening (EG) 561/2006.  

kunnen de het verschil in werking tussen de 
digitale en de analoge tachograaf uitleggen. 

U Digitale versus analoge tachograaf.  

kunnen een tachograafschijf (blanco of ingevuld) 
lezen, toelichten en hieruit conclusies trekken 
naar rij- en rusttijden toe. 

B Tachograafschijf lezen. 

Rij- en rusttijden toepassen. 

 

kunnen opsommen door wie controles op de 
sociale wetgeving wordt uitgeoefend en 
toelichten wat hier dan gecontroleerd wordt. 

U Controle: wat en door wie?  

Vergunningen 

kunnen de belangrijkste voorwaarden opsommen 
waaraan voldaan moet zijn om de hoedanigheid 
van vervoerder te bekomen en deze toelichten. 

B Betrouwbaarheid. 

Financiële draagkracht. 

Vakbekwaamheid. 

 

kunnen in eigen woorden toelichten dat 
vergunningen persoonlijk en niet overdraagbaar 
zijn. 

B Kenmerken van vergunningen.  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kunnen enkele voorwaarden opsommen waaraan 
een vervoerder moet voldoen om een vergunning 
te kunnen aanvragen. 

B Aanvraag – voorwaarden.  

kunnen toelichten wanneer een communautaire 
vergunning nodig is. 

B Communautaire vergunningen.  

kunnen toelichten wanneer een extra-
communautaire vergunning nodig is. 

B Extra-communautaire vergunningen.  

kunnen de soorten extra-communautaire 
vergunning opsommen, toelichten en hun 
geldigheid aangeven. 

B Bilaterale vergunning – ritvergunning. 

Multilaterale vergunning – termijnvergunning. 

 

kunnen een definitie geven van het begrip 
‘eurovignet’. 

B Eurovignet –definitie.  

kunnen aangeven welke voertuigen onder het 
toepassingsveld van het eurovignet vallen. 

B Eurovignet – welke voertuigen?  

kunnen voorbeelden geven van voertuigen die 
vrijgesteld zijn van het eurovignet. 

B Vrijstelling eurovignet.  

kunnen de factoren van prijsbepaling van het 
eurovignet opsommen. 

B Eurovignet – prijsbepaling.  

kunnen aangeven wie de controles op het 
eurovignet uitvoert. 

B Controle op eurovignet.  

kunnen de samenstelling van de boete bij het 
ontduiken van het eurovignet uitleggen. 

B Boetes eurovignet.  
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TV Toegepaste economie: Marketing 

De leerlingen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kunnen een goede omschrijving van het begrip 
marketing  geven. 

B Het begrip marketing.  

kunnen met voorbeelden het onderscheid tussen 
needs en wants aangeven. 

B Objectieve behoeften tegenover subjectieve 

wensen. 

 

kunnen aan de hand van een afbeelding van de 
behoeftenpiramide van Maslow het nut hiervan 
voor de marketing benoemen. 

B De behoeftenpiramide van Maslow.  

kunnen het verband tussen marketing en logistiek 
verduidelijken. 

B Verband marketing - logistiek  

kunnen het begrip marketing mix definiëren. B De marketing mix: 

De 4 P’s: product, price, place, promotion 

De 4 C’s: customer value, customer costs, 

customer communication, customer convenience. 

 Kritisch omgaan met de 5de P: 

De 5de P in de marketing mix? 

People (personeel) 

Purple cow 

Peripheral clues 

Packaging 

  

Tekst : “In praise of the purple cow” van Sed 

Godin. 
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Partners 

Presentation 

Process 

Physical evidence 

 

kunnen het begrip marktsegmentatie definiëren. B Marktsegmentatie  

kunnen een aantal segmentatiecriteria 
beschrijven met voorbeelden. 

B Segmentatiecriteria: 

Cultureel 

Geografisch 

Demografisch 

Socio-economisch 

Psychografisch 

 

kunnen uitleg geven bij de verschillende keuzes 
van marktsegmentatiestrategieën. 

B Marktsegmentatiestrategieën: 

Geconcentreerde marketing 

Gedifferentieerde marketing 

Ongedifferentieerde marketing 

 

kunnen de marketingafdeling plaatsen in het 
organogram van een bedrijf. 

U Organogram met afdeling marketing  

kunnen het begrip merk omschrijven. B Het merk Logo’s herkennen 

kunnen de merkpositionering in stappen 
beschrijven aan de hand van een concreet 
voorbeeld. 

B Merkpositionering: 

Keuze van de merknaam 

Bepalen van de merkeigenaar 

Keuze van de merkstrategie 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kunnen soorten merken verduidelijken met een 
voorbeeld. 

B De soorten merken: 

Fabrikantenmerken 

Huismerken 

 

kunnen het verschil tussen een breed en een diep 
assortiment kunnen aangeven met voorbeelden. 

B Breed en diep assortiment  

kunnen goederen indelen volgens de indeling van 
Copeland. 

B De indeling van Copeland: 

Convenience goods 

Shopping goods 

Specialty goods 

Unsought goods 

 

kunnen de grafiek van een productlevenscyclus 
verduidelijken. 

B Productlevenscyclus: 

Introductiefase 

Groeifase 

Volwassenheidsfase 

Verval 

 

kunnen de prijsmethoden in de marketing 
beschrijven. 

B Prijsmethoden: 

Kostprijs-plus-methode 

Break-even-methode 

Waarde voor de consument 

Prijs marktleiders 

 

kunnen strategieën voor het prijzen van nieuwe 
producten bespreken.  

 

B Prijsstrategieën: 

Afroomstrategie 

Penetratiestrategie 
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kunnen de belangrijkste promotie-instrumenten 
beschrijven met voorbeelden. 

B Promotie-instrumenten: 

Reclame 

Persoonlijke verkoop 

Sales promotion 

Public relations 

Direct marketing 

Publiciteit 

Goede en minder goede reclamefilmpjes tonen 

kunnen het begrip distributiekanaal definiëren. B Distributiekanalen : begrip  

kunnen soorten distributiekanalen benoemen en 
aanvullen met concrete voorbeelden.  

B Distributiekanalen: 

Direct kanaal 

Kort kanaal 

Klassiek kanaal 

Lang kanaal 

 

kunnen verschillende winkeltypes herkennen, 
zowel vanuit het standpunt van de consument als 
vanuit het standpunt van de distributiesector.  

B Indeling van de winkels vanuit de perceptie van de 

klant: 

Assortiment 

Prijs 

Service 

Indeling van de winkels vanuit de perceptie van de 

distributiesector: 

Speciaalzaak 

Buurtwinkel 

Supermarkt 

Discounter 

Warenhuis 
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kunnen het nut van een marktonderzoek 
beschrijven. 

B Het marktonderzoek  

kunnen de belangrijkste onderdelen van het 
marktonderzoek beschrijven. 

B Onderdelen van het marktonderzoek: 

Onderzoeksdoelstelling formuleren 

Een onderzoeksplan voor informatieverzameling 

opstellen 

Het implementeren van het onderzoeksplan 

Het interpreteren en rapporteren van de 

bevindingen 

 

kunnen methoden om gegevens te verzamelen 
omschrijven. 

B Methoden om gegevens te verzamelen: 

Observatie 

Ondervraging/enquête 

Experimenteel onderzoek 

 

kunnen verduidelijken wat een goed 
marketingplan inhoudt. 

B Het marketingplan: 

Doorlichting van de marketing 

SWOT-analyse 

Actieprogramma 

 

kunnen de begrippen bedrijfsportfolio en SBU 
definiëren. 

U Bedrijfsportfolio 

SBU : Strategic Businnes Unit 

 

kunnen de SBU-matrix van de Boston Consulting 
Group interpreteren. 

U De BCG-matrix: 

Stars 

Cash cows 

Problem children 

Dogs 
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kunnen de invloed van e-marketing en e-
commerce inschatten. 

B E-marketing 

E-commerce 

Online kopen 

Belang van een goede website 

Online reclame en promotie 
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TV Toegepaste economie: Duurzame logistiek 

De leerlingen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kunnen het begrip customer service definiëren. B Customer Service  

kunnen de trajecten in sales beschrijven met 
concrete voorbeelden. 

B Pre-sales traject 

Sales traject 

After sales traject 

Toepassing van de drie trajecten op stagebedrijf 

of nav een bezoek aan een logistieke 

onderneming. 

kunnen het begrip retourlogistiek defeniëren. B Retourlogistiek of Reverse Logistics Aan de hand van bedrijfsfilms op internet de 

retourlogistieke stromen zoeken. 

www.theflow.be 

kunnen het onderscheid en de gelijkenis tussen 
retourlogistiek en duurzame logistiek geven en 
verduidelijken met concrete voorbeelden. 

B Het verschil en de overeenkomst tussen 

retourlogistiek of reverse logistics en duurzame 

logistiek. 

 

kunnen een link leggen tussen after sales en 
retourlogistiek. 

B Retourlogistiek als onderdeel van de after sales  

kunnen in een bestaande supply chain de 
mogelijke retourlogistieke stromen aanduiden en 
toelichten. 

B Retourlogistiek als onderdeel in een supply chain Link met het onderdeel Logistiek van het vak 

Transporteconomie : supply chain management 

wordt nu uitgebreid met retourlogistieke 

stromen. 

kunnen de begrippen Product Life Cycle 
Management en Closed Loop Supply Chain 
definiëren. 

B Product Life Cycle Manangement  

Closed Loop Supply Chain 

 

kunnen theorieën van procesverbetering als 
onderdeel van duurzaam ondernemen benoemen 

U Six Sigma 

Lean Manufacturing 
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en toelichten. Value Stream Mapping 

Deming Cyclus 

zijn op de hoogte van het bestaan van awards 
rond duurzaam ondernemen. 

U Awards rond duurzaam ondernemen Studenten zoeken uit of hun stageplaats bepaalde 

awards heeft binnengehaald. 

Voorbeeld : Lean and Green 

kunnen diverse redenen opsommen waarom 
goederen terugkeren in de logistieke stroom. 

B Redenen van Reverse Logistics: 

Fout in de levering 

Fout aan het product 

Commerciële redenen 

Recyclage 

Teruggave van leeggoed en paletten. 

 

kunnen een link leggen tussen retourlogistiek en 
de productlevenscyclus. 

B Product Life Cycle Stages Grafiek Product Life Cycle Stages uit het vak 

Marketing gebruiken en die uitbreiden met het 

begrip retourlogistiek. 

kunnen toelichten dat een goed RL-beleid alle 
afdelingen van het bedrijf doorkruist. 

B Gevolgen van een doorgedreven RL voor : 

Customer Service 

Voorwaartse logistiek 

Verkoop en Marketing 

Financiële afdeling 

 

kunnen aantonen met voorbeelden dat het RL-
beleid sterk afhankelijk is van het soort product 
dat geretourneerd wordt. 

U Classificatie van producten in 4 kwadranten: 

Goederen met een lage waarde en korte 

levensduur; 

Goederen met een hoge waarde en korte 

levensduur; 

Goederen met een hoge waarde en een lange 

levensduur; 

Goederen met een lage waarde en een lange 

levensduur. 

Opdracht : goederen plaatsen in het juiste 

kwadrant en dan de gevolgen voor RL proberen in 

te schatten. 
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kunnen de belangrijkste bouwstenen van een 
degelijk RL-beleid opsommen en toelichten. 

B Bouwstenen van het RL-proces: 

RMA : Return Material Authorisation 

Ordermanagement 

Voorraadbeheer 

Transportmanagement 

Retourbehandeling 

VAS/VAL 

Productmanagement 

 

 

kunnen het begrip Return Material Authorisation 
definiëren en een voorbeeld geven. 

B RMA Maak gebruik van retourdocumenten van 

internetbedrijven zoals Zalando of Large. 

kunnen toelichten waaruit het ordermanagement 
in RL bestaat. 

B Ordermanagement in RL  

kunnen de gevolgen van RL voor het 
voorraadbeheer beschrijven. 

B Grote verscheidenheid aan productcategorieën in 

de retourflow: 

Geretourneerde stock 

Refurbishment stock 

Goede stock 

Slechte stock 

Spare parts 

Stock van verpakkingsmaterialen 

Stock van interne logistieke dragers 

Stock van externe distributieverpakkingen. 

Bezoek een bedrijf dat actief bezig is met 

retourlogistiek en bekijk de gevolgen voor het 

voorraadbeheer. 

kunnen de gevolgen van RL voor het transport 
beschrijven. 

B Twee transportflows: 

Primaire flow tussen eindklant en Return Centre; 
 



 

 
 

 
56 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Secundaire flow tussen Return Centre en End of 

Life. 

kunnen definiëren wat retourbehandeling in RL 
inhoudt. 

B Retourbehandeling in RL: 

Eerste sortering; 

Drie deelgroepen:  

goede stock, 

slechte stock, 

repair. 

 

kunnen beschrijven wat VAL/VAS kan inhouden 
bij RL. 

B Value Added Logistics of Value Added Services bij 

Reverse Logistics: 

Testen van producten; 

Herconfigureren van producten; 

Herstellen van producten; 

Refurbishment. 

 

kunnen beschrijven wat productmanagement kan 
inhouden bij RL. 

B Productmanagement bij RL: 

Informatie van RC naar de fabrikant; 

Informatie van fabrikant naar Retourlogistieke 

proces. 

Link met marketing: product life cycle 

kunnen aan de hand van bestaande 
transportflows de verschillende mogelijkheden 
inzake fysieke goederenstromen in RL herkennen. 

U Fysieke goederenstromen: 

Van consument naar RC en terug; 

Van RC naar distributiecentrum; 

Van RC naar gespecialiseerde derden; 

Van RC naar producent. 

Werk met bestaande schema’s van “Reverse 

Logistics voor logistieke dienstverleners” van het 

VIL. 

kunnen inschatten dat Track and Trace ook nuttig 
kan zijn in RL.  

U Tracking and tracing in RL  
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kunnen het nut van specifieke infrastructuur bij 
ver doorgedreven RL  benoemen. 

B Specifieke infrastructuur voor RL: 

Goederenontvangstruimte; 

Sorteerruimte; 

Behandelingsruimte; 

Stockage voor herbruikbare producten; 

Orderverwerkingsruimte; 

Afval- en recyclageruimte; 

Verzendingsruimte voor goede producten; 

Verzendingsruimte voor deelproducten en EOL; 

Stockage voor verpakking. 

Aan de hand van een plattegrond van een RL-

magazijn kunnen de verschillende ruimtes en de 

goederenstromen daartussen bekeken worden. 

kunnen mogelijkheden rond diefstalbeveiliging 
van een RC aangeven.  

U Diefstalbeveiliging: 

Interne beveiliging : controle van eigen personeel; 

Externe beveiliging : controle van derden; 

TAPA standaard. 

 

kunnen de begrippen recyclage en hergebruik 
definiëren. 

B Recyclage tegenover hergebruik. Uit het dagelijkse leven voorbeelden zoeken van 

hergebruik en recyclage. 

kunnen kort de essentie van de afvalwetgeving 
van 1 juli 2013 beschrijven en de gevolgen voor 
de bedrijven aangeven. 

U Nieuwe wetgeving ivm afval voor bedrijven: 

Verplicht sorteren van PMD; 

Verplicht contract voor ophaling van gemengd 

bedrijfsafval. 

Informatieve film OVAM.be 

kunnen initiatieven rond recycling benoemen en 
toelichten. 

U Andere initiatieven rond recycling en/of 

hergebruik: 

WEEE; 

Recupel; 

Fost Plus; 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Kringwinkels; 

Bebat. 

kunnen aan de hand van concrete case-studies de 
een beschrijving geven van RL-beleid van 
logistieke dienstverleners. 

U Retourlogistiek in de bedrijven. 

 

Grote logistieke dienstverleners als Essers geven 

oa op hun website concrete RL-activiteiten weer. 

kunnen duurzame transport- en logistieke 
oplossingen opzoeken en bespreken. 

U Duurzame oplossingen in transport en logistiek: 

Ecocombi of LZV; 

Clustering in transport; 

Clustering in warehousing; 

Productdesign afstemmen op logistiek; 

Dal- of dagranddistributie. 

Roadmap “Groene Logistiek” op 

www.flanderslogistics.be. 

kunnen  het begrip sustainability definiëren. B Het begrip sustainability. 

 
Awards rond sustainability 

kunnen het begrip Cradle to cradle definiëren en 
hiervan een voorbeeld geven. 

B Cradle to cradle.  
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TV Toegepaste economie: Vaktechnieken 

 

De leerlingen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 

Stagevoorbereiding 

kunnen een mail opstellen en versturen waarbij 
ze op zoek gaan naar een geschikte stageplaats. 

B Zoektocht naar een stageplaats.  

kunnen een verslag schrijven over de zoektocht 
naar een geschikte stageplaats. 

B Zoektocht naar een stageplaats.  

kunnen het stagedossier tijdig en ordelijk in orde 
brengen. 

B Het stagedossier.  

kunnen hun stageactiviteiten en -ervaringen 
rapporteren en presenteren. 

B Stageactiviteiten en –ervaringen.  

Actualiteit 

kunnen de logistieke actualiteit opvolgen en 
presenteren. 

B Actualiteit in de logistiek. Elke leerling volgt gedurende een bepaalde 

periode de logistieke actualiteit en presenteert 

deze actuele thema’s aan de andere leerlingen. 

kunnen op een objectieve manier de extra-
murosactiviteiten nabespreken en rapporteren. 

B Bedrijfsbezoeken.  
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Se-n-Se-project 

kunnen een volledig transportorder  opvolgen 
vanaf het binnenkomen van een order tot en met 
de facturatie. 

B Order entry. 
Beschrijving vracht. 
Beschrijving transportmiddel. 
Statuut tussenpersonen. 
Documentenstroom. 
Incoterms. 
CMR-reglementering. 
Arbeidsreglementering. 
Geografisch traject. 
Logistieke begrippen. 
Kostprijsberekening. 
 

Deze onderdelen van het project komen 

uitgebreid aan bod in de vakken Recht, Expeditie 

en Internationale economie en 

transporteconomie. 

 

 

 



9. STAGE 
 

VISIE VAN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN OP STAGE 
De ministeriële omzendbrief betreffende stages ingericht in bedrijven of instellingen ten behoeve van  

leerlingen in het voltijds secundair onderwijs,  bepaalt de administratieve, juridische en organisatorische 

richtlijnen inzake de materiële en inhoudelijke organisatie van stages.   

De opzet is de volgende : 

- de jongere moet zijn op school verworven vaardigheden, kennis en attitudes kunnen inoefenen en 
uitbreiden; 

- de inspectie controleert de kwaliteit van de stages; 
- in het schoolreglement moeten de grote krachtlijnen van de stage worden vermeld; 
- standpunt van de overheid: leerlingenstages moeten een toegevoegde waarde genereren; 
- er is een administratieve vereenvoudiging (niets opsturen naar de overheid). 

Belangrijk hierbij is dat stages buitenschools plaatsvinden en geen extramurale activiteiten mogen zijn. 

Een leerlingenstage is niet gebaseerd op de gewone arbeidsovereenkomst en niet op een overeenkomst voor 

tewerkstelling van studenten. Scholen moeten hiervan abstractie maken. 

Stage is een begeleide confrontatie/participatie aan de activiteiten van een reële arbeidspost1. 

De leerlingenstage is dus een veelomvattende werkvorm die de leerlingen in staat stelt om kennis te maken 

met meerdere belangrijke werkvelden met het oog op een gefundeerde studie- en/of beroepsoriëntatie.  Ze 

verschilt van de klassieke lessen.  Het contact met het toekomstig arbeidsmilieu, de betrokkenheid van 

externen, die samen met de leraars opleiding en vorming geven, de aandacht voor de persoonlijkheid en de 

ontwikkeling van arbeidsattitudes maakt van de leerlingenstage een integrerende werkvorm. 

Het leerproces van de stagiair situeert zich tijdens de stage op verschillende vlakken: 

- ervaren: de stagiair beleeft wat het betekent op een “werkvloer” in een echt bedrijf te werken; 
- doorleven en doordenken: de stagiair reflecteert alleen, in team of onder begeleiding over de 

arbeidssituatie waarin hij geplaatst wordt; 
- nieuwe inzichten opdoen: de stagiair kan inzichten vergelijken en toetsen aan de inzichten die hij op 

school, thuis of op andere plaatsen heeft meegekregen; 
- reeds aanwezige inzichten toepassen: de stagiair is bereid tot  leren  en veranderen.  Zonder deze 

bereidheid (motivatie) is er geen leereffect.  

De school kan de organisatievorm van de stages kiezen afhankelijk van studiejaar, studierichting, 

infrastructuur op school en in overleg met de stagegevers.  Samen met de stagegevers maakt de school  de 

keuze tussen blokstage en alternerende leerlingenstage.   

De gekozen organisatievorm staat in functie van het bereiken van de leerplandoelstellingen. 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen gaat uit van het  feit dat de scholen de omzendbrief correct moeten 

uitvoeren. 

De school zal aandacht besteden aan de informatie van de leerling-stagiair 2 en zijn ouders.  Zij moeten alle 

praktische informatie krijgen over het verloop van de leerlingenstages.  Voor dit voorbereidend werk zorgen 

de stagecoördinator3 en de stagebegeleider4. 

                                                             
1  De reële arbeidspost is het deel van het arbeidsproces waarvoor de werknemer een reeks taken heeft uit te voeren. 

2  Leerling – stagiair: De leerling-stagiair heeft een dubbel statuut: leerling én gelijkgestelde werknemer. De leerling-stagiair is een ingeschreven 
leerling en moet dus ook in het aanwezigheidsregister vermeld worden. 

3  De stagecoördinator is de persoon die op de stageplaats of op de school instaat voor het goede verloop en de opvolging van de verschillende 
stagiairs. 

4  De stagebegeleider is de persoon verbonden aan de school die het verloop van de stage en de evoluties van de stagiair opvolgt en de stagiairs met 
raad en daad bijstaat, in constructief overleg met de stagementor. 
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De leerling-stagiair verricht arbeid onder gezag van een ander persoon, de stagementor5.  Er mag geen loon 

worden uitgekeerd. 

De stagegever6 is verantwoordelijk ten aanzien van de leerling-stagiair op het vlak van de arbeidswet en 

arbeidsregelgeving. 

Jongeren op het werk worden beschermd: het arbeidsreglement geldt voor de leerling-stagiair (een 

afzonderlijk aangepast reglement kan ook). 

 

ALGEMENE STAGEDOELSTELLINGEN 
- De leerlingen confronteren met hun toekomstig werkmilieu en met de volle realiteit van het beroep.  In 

het kader van studie- en beroepsoriëntatie kennismaken met meerdere belangrijke werkvelden. 

- Het leren toepassen van de op school verworven kennis, vaardigheden en attitudes door het verrichten 
van arbeid in concrete arbeids- en cliëntsituaties. 

- Het leren ontdekken door de leerlingen van eigen kwaliteiten en tekorten (zelfkennis, zelfevaluatie, 
zelfkritiek) en het nut doen inzien van de door de school bijgebrachte basiskennis. 

- Het bevorderen van de groei naar volwassenheid en zelfstandigheid. 

- Leren rekening houden met de factoren werktijd en werkuren, tempo, efficiëntie, productiviteit, 
cliëntgerichtheid en kwaliteitszorg. 

- Elementair inzicht verwerven in de dagelijkse praktijk op het vlak van organisatie, beheer, inrichting en 
dergelijke. 

- De ontwikkeling van verantwoordelijkheidsbesef en het bevorderen van sociale vaardigheden en 
attitudes, die professioneel belangrijk zijn, in het bijzonder het kunnen functioneren in teamverband en 
het ontwikkelen van een vriendelijke en functionele communicatie in de omgang met collegae en klanten. 

- De ontwikkeling van zin voor orde, zorg, netheid en stiptheid, tevens initiatief leren nemen en correct 
reageren op arbeidssituaties. 

- Leren gezag accepteren. 

- De ontwikkeling van  zin voor organisatie en efficiëntie en het leren dragen van verantwoordelijkheid. 

- Aandacht hebben voor de ergonomische aspecten van het beroep. 

 

                                                             
5  De stagementor is de persoon die de taak op zich  neemt om de stagiair zo goed mogelijk te gidsen op de werkvloer en hem te begeleiden in al zijn 

acties. 

6  De stagegever is de organisatie, voorziening of afdeling waar de stagiair stage loopt, m.a.w. de stageplaats. 
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SPECIFIEKE STAGEDOELSTELLINGEN - VOOROPGESTELDE LEERDOELEN 
De stagedoelstellingen moeten in het licht van de specifieke stageplaats aangepast worden, gezien hun 
relevantie of belang. De expliciete lijst met stagedoelstellingen maakt integraal deel uit van het stagecontract. 
Een aantal specifieke stagedoelstellingen is gebonden aan de aard van de stageplaats. 

 
DOELSTELLINGEN IN VERBAND MET DE BEROEPSATTITUDE 
- De stagiair respecteert het beroepsgeheim. 

- Het stagedossier is in orde. 

- Belangstelling voor alle aspecten van transport en logistiek. (leergierigheid)    
Heeft de stagiair interesse voor het werk en wil hij er zo veel mogelijk uithalen? 
 

- Aanpassingsvermogen aan de vereisten van de logistieke sector (discipline en flexibiliteit)  
Handelt de stagiair volgens de regels en past hij zich aan aan de eisen van de organisatie aan? 

 
- Contactbereidheid, bereidheid om in team te werken (sociale houding)   

Hoe gaat de stagiair om met collega’s en de omgeving? 
 
- Doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor initiatief (initiatief,..)     

Hoe groot is het initiatief en doorzettingsvermogen van de stagiair? 
 

- Zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid (kwaliteitszorg)   
Hoe zorgvuldig is de stagiair?  
 

- Luisteren naar ideeën van anderen (luisterbereidheid).   

Kan de stagiair(e) actief en betrokken luisteren? 

Kan de stagiair respect opbrengen voor ideeën van anderen ? 

 
- Dienstverlenende ingesteldheid (klantgerichtheid)    

Handelt de stagiair met het oog op tevredenheid van klanten?  

 
- Actief deelnemen aan de stageactiviteiten (inzet) 

Toont de stagiair voldoende enthousiasme, werklust en toewijding? 
 

- Stageactiviteiten kritisch beoordelen (zelf kritische leerhouding) 

Kan de stagiair zichzelf relativeren, evalueren en openstaan voor feedback? (zelf-kritische leerhouding) 

 
- De opgelegde werkmethodiek van het logistieke bedrijf aanvaarden 

Kan de stagiair handelen volgens een bepaalde procedure? 

 
 

 

De hier bovenstaande doelstellingen en de specifieke doelstellingen kunnen aangevuld worden, na bespreking 

met de stagegever. 

De leerlingen dienen de behaalde doelen uit de vakken TV Toegepaste economie te toetsen aan de praktijk.  

Praktijkervaringen zijn zeer belangrijk in het behalen van de leerdoelen. Deze praktische doelen kunnen 

bereikt worden tijdens de stage. Zo kunnen leerdoelen uit de vakken TV Toegepaste economie die te maken 

hebben met o.a. documentafhandeling, transportplanning, afmetingen van transportmiddelen en geografische 

kennis behaald worden tijdens het werken op de stageplaats. Het bereiken van deze doelen is uiteraard 

afhankelijk van de transportmodi waarmee de leerlingen in aanraking komen. 
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10. EVALUATIE 
 
STUDIEBEGELEIDING, REMEDIËRING EN EVALUATIE 
Met studiebegeleiding bedoelen we het geheel van activiteiten waarbij de leerling hulp bij het leren 

ondervindt.  Deze activiteiten worden vanuit gerichte doelstellingen opgezet en kunnen georganiseerd worden 

voor individuele leerlingen, voor klasgroepen, voor alle leerlingen op schoolniveau. 

Studiebegeleiding houdt in dat het lerarenteam aandacht heeft voor de hele ontwikkeling van de leerling en 

oog heeft voor verstandelijke en emotionele factoren bij het leren.  Het betekent eveneens dat het team 

rekening houdt met de verschillende leerstijlen. 

Met remediëring bedoelen we het bieden van hulp om tekorten op te vangen of weg te werken. Ook hier is 

het belangrijk om de doelstelling van de activiteiten precies te omschrijven. 

Studiebegeleiding en remediëring zijn uitnodigingen voor de leerling tot zelfevaluatie, tot reflectie over eigen 

studie- en leergedrag en hier op constructieve wijze iets aan te veranderen.  Op die manier wordt de 

leerervaring van de leerling verruimd. 

Studiebegeleiding en remediëring maken met de evaluatie deel uit van het evaluatie- of feedbacksysteem op 

school. 

De didactische evaluatie, afgestemd op doelstellingenniveaus in het leerplan biedt informatie over de wijze 

waarop de leerling deelneemt aan het leren op school maar biedt eveneens informatie over de wijze waarop 

de leraar hen bij het leerproces begeleidt.  Ook voor de leraar is de didactische evaluatie een bron voor 

zelfevaluatie.  

Openheid, tolerantie en humor  t.a.v. het eigen leer- en lesgedrag bieden een goede garantie om samen met 

de leerlingen te onderzoeken op welke wijze hun leerproces het best kan verlopen en om feedback te geven 

en te ontvangen. 

 

AFSTEMMING OP DOELSTELLINGENNIVEAUS 
Evaluatie heeft pas zin als er gewaardeerd wordt vanuit criteria: doelstellingen.  

Per leerling kan aangegeven worden welke doelstellingen behaald werden en welke nog onvoldoende 

beheerst worden. Hieruit kunnen twee kwaliteitseisen voor de doelstellingen worden afgeleid: 

- hoe nauwkeuriger de na te streven lesdoelstellingen worden geformuleerd, hoe gemakkelijker het 
wordt om ze te evalueren; 

- hoe eenduidiger de lesdoelstellingen (afgeleid uit de leerplandoelstellingen) zijn geformuleerd des te 
preciezer de didactische evaluatie kan verlopen. 
 

 
PROCESEVALUATIE / PRODUCTEVALUATIE 
Om de doelstellingen van het leerplan te bereiken wordt er bij de evaluatie steeds uitgegaan van de 

beginsituatie. Het is wenselijk die beginsituatie in te schatten binnen de concrete context van de klasgroep om 

het leerproces dat de leerlingen doorlopen, optimaal te begeleiden. 

Bij de procesevaluatie wordt voortdurend gepeild in hoeverre de leerling het onderwijsproces goed verwerkt 

met de bedoeling dit proces zo nodig bij te sturen zodat elke leerling op de meest effectieve manier kan leren.  

De klemtoon ligt hierbij duidelijk op het optimaal functioneren en het welbevinden van de leerling. 

Voor de leraar is het zaak om vooraf goed af te bakenen welk proces moet doorlopen worden, welke de 

verschillende stappen zijn om tot een goed leerresultaat te komen.  Door geregelde feedbackmomenten 
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(kleine toetsen, gesprekken, volgsystemen) wordt de leerroute verder gezet of zo nodig bijgestuurd.  Om de 

leerling te motiveren gebeurt dit in een constructieve, positieve sfeer. 

Bij de productevaluatie daarentegen wordt op het einde van het leerproces (bijvoorbeeld een hoofdstuk, een 

opdrachtenreeks, een project, een trimester...) nagegaan in hoeverre de leerling de leerplandoelstellingen 

bereikt heeft.  

 

FASEN VAN HET EVALUATIEPROCES 
Het evaluatieproces is meer dan het geven van een eindcijfer.  Het is belangrijk om dit eindcijfer te 

onderbouwen door: 

1.  Het verzamelen van gegevens  

- dit gebeurt door het observeren en evalueren van opdrachten, taken, oefeningen, groepswerk. 

2.  Het interpreteren  

- de gegevens worden getoetst aan de criteria die de leraar vooraf duidelijk heeft bepaald en aan de 
leerlingen meegedeeld; 

- de leraar houdt hierbij rekening met de vakgerichte doelen; 
- bij voorkeur worden de criteria bepaald door de vakwerkgroepen of minstens in samenspraak met de 

collega's. 

3.  Het beslissen 

- in eerste instantie zal de individuele leraar een beslissing nemen over de vorderingen en de 
eindresultaten van de leerlingen; 

- die individuele beslissing wordt besproken en geïntegreerd in de besluiten van de klassenraad. 

4.  Het rapporteren 

- de leerling krijgt duidelijke informatie over zijn / haar vorderingen; 
- dit gebeurt enerzijds in geregelde momenten van feedback voor de leerling en anderzijds in een 

schriftelijke rapportering (rapport, …). 
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EVALUATIE VAN DE TECHNISCHE VAKKEN 
De leraar onderbouwt de evaluatie van de technische vakken door allerlei gegevens zoals: 

1.  Opdrachten 

- de opdrachten geven de leerling de kans om vaardigheden te trainen en een beter inzicht te 
verwerven in leerinhouden; 

- na elke opdracht is het belangrijk om de leerling zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het 
resultaat.  Bij duidelijke tekorten is een bijsturing aangewezen. 

2.  Kleine toetsen 

- na het afwerken van afgebakende gehelen kan de leerling getoetst worden; 
- het is belangrijk om na de individuele correctie door de leraar een klassikale bespreking van de toets te 

voorzien zodat leerlingen uit hun fouten kunnen leren; 
- op basis van de individuele resultaten kan de leraar beslissen om bepaalde onderdelen van het 

leerproces voor een bepaalde leerling (of leerlingengroep) te herhalen of uit te breiden. 

3.  Grote overhoringen 

- na het afwerken van een groter geheel kunnen grote overhoringen worden afgenomen.  Het gaat 
hierbij om productevaluaties: welke doelstellingen heeft de leerling op het einde van het leerproces 
bereikt? 

- grote overhoringen dienen duidelijk afgebakend te zijn waarbij de leerlingen precies weten welke 
doelstellingen en leerinhouden getoetst zullen worden; 

- een productevaluatie kan ook bestaan uit de beoordeling van een project of werkstuk dat voor een 
bepaald vak door leerlingen in groepjes of individueel werd gerealiseerd. 
Essentieel bij het tot stand komen van zo’n project is de procesevaluatie.  Deze maakt integraal deel 
uit van de uiteindelijke productevaluatie.  De leraar geeft duidelijke informatie over de wijze waarop 
deze procesevaluatie in de productevaluatie zal worden opgenomen. 

 

4. Projectwerk 

- er kan geopteerd worden om de leerlingen een projectwerk te laten maken, een soort geïntegreerde 
proef waarbij de hoofdvakken zoveel mogelijk gelinkt worden aan de stage-ervaringen; 

- de leerlingen zouden bijvoorbeeld een concrete transportopdracht kunnen volgen vanaf de order-
entry tot de facturatie en hierop de leerstof uit de vakken Internationale Economie, Recht en 
Expeditie concreet toepassen; 

- op die manier ontstaan er zeer individuele werkstukken waarbij de leerling de leerstof kan koppelen 
aan de logistieke praktijk; 

- het projectwerk kan op het einde van het schooljaar verdedigd worden voor een jury, die kan bestaan 
uit de leerkrachten van de hoofdvakken, aangevuld met mensen uit de logistieke praktijk. Zo kunnen 
de verschillende stagebegeleiders uit de logistieke bedrijven aangesproken worden om in de jury te 
zetelen. 

 

Alle leerplandoelstellingen per vak kunnen voorwerp zijn van evaluatie. 

Het is heel belangrijk om de leerlingen vooraf duidelijk op de hoogte te brengen van: 

- de precieze doelstellingen die getoetst zullen worden; 
- welke criteria gebruikt zullen worden; 
- wat de norm is. 

 

Door een evaluatie wordt het de leerling mogelijk gemaakt zijn werkmethode zelf te verbeteren. De leerling 

moet er zich bewust van worden dat zijn evaluatie afhankelijk is van zijn persoonlijke inzet bij het uitwerken 
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van realiteitsgerichte opdrachten. Hij moet leren om zijn eigen vorderingen op positieve wijze te evalueren en 

elk nieuw bereikt resultaat als een winstpunt te ervaren. 

De leraren begeleiden de leerling hierbij. Zij helpen de leerling te reflecteren over de uitgevoerde taken en 

opdrachten. Zij wijzen hem voortdurend op de beroepsgerichte aspecten. Ook besteden zij veel aandacht aan 

de specifieke attitudes die de leerling dient te verwerven. Van hen wordt binnen deze zienswijze een goed 

observatievermogen verwacht. 

Ook wordt binnen deze zienswijze van de leraar verwacht dat hij op een constructieve manier met de 

leerlingen communiceert. "Leren", d.w.z. kennis, vaardigheden, attitudes verwerven kan immers alleen maar 

in een veilige omgeving waarin de leerling zich goed voelt en zich gewaardeerd weet om wie hij is. 


