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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 Computergestuurde mechanische productietechnieken, een Se-

n-Se-jaar tso, uit het studiegebied Mechanica-Elektriciteit.   

Het leerplan bestaat uit volgende delen: 

SPECIFIEK GEDEELTE 

TV Mechanica 

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 COMPUTERGESTUURDE MECHANISCHE 

PRODUCTIETECHNIEKEN  
Naast de visie van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen op onderwijs vindt de leraar hier de visie op de 

studierichting Computergestuurde mechanische productietechnieken. 

 
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 Mechanische 

vormingstechnieken  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. 

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

verantwoorden. 

 

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

 

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   28u  

TV Mechanica Robotica 2u   

TV Mechanica Labo Meettechniek 2u   

TV Mechanica Uitvoeringstechnieken 4u   

TV Mechanica Industriële verspanende technieken 2u   

TV Mechanica Labo CAD/CAM 4u   

TV Mechanica Labo Computergestuurde mechanische 

productietechnieken 

12u   

Stage  2u   

     

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

omzendbrief dienaangaande te raadplegen. 

  



 

8 

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 onderwijsfactoren 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. 

  



 

9 

4. VISIE OP DE STUDIERICHTING COMPUTERGESTUURDE MECHANISCHE 

PRODUCTIETECHNIEKEN  
 
VISIE 
De studierichting Se-n-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken is een  kwalificatierichting. Ze 
vormt de studenten om te kunnen functioneren in het domein van de mechanisch vormgeving. Om dit doel te 
bereiken mikt de Se-n-Se  Computergestuurde mechanische productietechnieken voor een deel op generieke 
doelen en voor een deel op specifieke doelen. De combinatie van deze twee soorten doelstellingen moet de 
afgestudeerde in staat stellen om levenslang breed inzetbaar te zijn en levenslang te leren maar ook om direct 
aan de slag te gaan in de context van een concreet mechanisch vormgevingsproces. Mechanische 
vormgevingsprocessen zijn samengesteld uit voorbereiden, uitvoeren en bijsturen, deze delen komen dan ook 
in de studierichting aan bod. 

Omdat de Se-n-Se  Computergestuurde mechanische productietechnieken gericht zijn op het doorstromen naar 
tewerkstelling gebeurt het leren in samenwerking van onderwijs met industrie. In deze Se-n-Se-richting is het 
rendement in grote mate afhankelijk van het initiatief van de student. Om dit voldoende aan bod te laten komen 
moet de student een grote eigen inbreng kunnen hebben die ook in zijn begeleiding terug te vinden moet zijn. 

We maken daarbij ook een duidelijke keuze voor praktijkgericht leren.  

 
DOELGROEP 
Om te kunnen instromen in deze Se-n-Se-opleiding moeten de studenten in het bezit te zijn van een diploma 
secundair onderwijs. Ze hebben dan ook de eindtermen voor het secundair onderwijs behaald.  

Gezien het profiel van de studierichting Computergestuurde mechanische productietechnieken is het 
aangewezen dat de instromende student uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit komt en dus al in min of 
meerdere mate in contact is geweest met de theoretische en praktische kennis en vaardigheden die ook in de 
Se-n-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken behandeld worden.  

Ondanks deze voorkennis zal het nodig zijn om de al verworven inzichten, vaardigheden en attitudes in de derde 
graad, per gevolgde studierichting op te lijsten en deze te vergelijken met de beoogde doelstellingen van de     
Se-n-Se studierichting Computergestuurde mechanische productietechnieken.  
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SITUERING 
De Se-n-Se-opleiding leidt tot een kwalificatie van het niveau 4 volgens het HBO-decreet van 30/04/2009 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 
 

BEROEPSGERICHTE KENNIS EN VAARDIGHEDEN 
De algemene doelstellingen in het Se-n-Se-jaar ‘Computergestuurde mechanische productietechnieken’ zijn 

gericht op een directe voorbereiding op de arbeidsmarkt: de leerlingen oefenen concreet en in een stijgende 

mate van zelfstandigheid de vaardigheden en attitudes nodig in de verschillende domeinen van de mechanische 

sector. 

Eigen levenslang leren te sturen en/of studies in het hoger onderwijs aan te vatten. 

De leerlingen kunnen: 

• op basis van wat de sector hen aanbiedt, zelfstandig computergestuurde werktuigmachines instellen 

en bedienen; 

• werken in functie van de vraag van de klant; 

• samenwerken met (toekomstige) collega’s; 

• zelfstandig communiceren in reële beroepseigen situaties; 

• communicatiemiddelen, waaronder ICT, zelfstandig, efficiënt en klantgericht kiezen en gebruiken; 

• tekeningen zelfstandig kunnen analyseren; 

• Kennen en toepassen van verschillende meettechnieken; 

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

grote verscheidenheid aan soorten stage, zorgt voor een gevarieerde output. 

 

ATTITUDES 
De leerlingen verwerven eveneens een aantal essentiële attitudes, nl.: 

• belangstelling voor meerdere aspecten van de mechanische sector (leergierigheid), 

• aanpassingsvermogen aan de vereisten van de mechanische sector (discipline, deadlines en 

flexibiliteit), 

• contactbereidheid, bereidheid om in team te werken en een team aan te moedigen (sociale houding), 

• doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor initiatief, 

• luisteren naar ideeën van anderen, 

• respect opbrengen voor ideeën van anderen, 

• dienstverlenende ingesteldheid (klantgerichtheid), 

• zichzelf relativeren, evalueren en openstaan voor feedback (kritische leerhouding), 
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6. ALGEMENE DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE WENKEN 
 
BEGINSITUATIE VAN DE LEERLINGEN 
Leerlingen die een Se-n-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken aanvatten, hebben niet 

noodzakelijk een eerste en tweede jaar van de derde graad tso Mechanische vormgevingstechnieken achter de 

rug. Niet alle leerlingen hebben dus reeds kennis,  inzicht, vaardigheden en attitudes verworven in verband met 

het functioneren binnen mechanische sector.  

De leerplannen Se-n-Se hebben een verhoging van de synergie tussen onderwijs en arbeidsmarkt op het oog. 
Verder bieden de leerplannen mogelijkheden aan scholen om voordrachthouders in te schakelen en om 
samenwerkingen aan te gaan met bedrijven. Deze mogelijkheden moeten de scholen in staat stellen om aan 
hun studenten een compleet pakket aan te bieden waarbij de competenties van het lerarenteam aangevuld 
kunnen worden. 

De leerplannen Se-n-Se zijn dan ook zo opgevat dat de erin opgenomen doelstellingen een referentiekader 
vormen waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. De school en dus ook het lerarenteam blijven de 
eindverantwoordelijken in het leerproces van de student en voor het bereiken van de doelstellingen. Het 
leerproces moet gebeuren in samenspraak met de student die in eerste instantie zijn eigen leren moet sturen.  

Het is belangrijk dat studenten tijdens hun leerproces succes beleven en concrete ervaringen opdoen die 
betrekking hebben op hun functioneren in de maatschappij in het algemeen en in het bedrijf in het bijzonder.  

 
MOTIVEREN VAN LEERLINGEN 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw gaat uit van een leerling gerichte 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. 

Het leerplan is vnl. opgebouwd rond gevalstudies om de leerlingen de kans te geven kennis, inzicht, 

vaardigheden en attitudes te oefenen in situaties die zo nauw mogelijk aansluiten bij wat zij later op de 

arbeidsmarkt zullen tegenkomen. 

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 wordt er een blokstage van minimum 10 lesdagen 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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7. MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 
 
ALGEMENE INFRASTRUCTUUR 

• vaklokalen elk met internetverbinding, voor de vakken labo CAD/CAM en de taalvakken; 

• een vaklokaal voor labo meettechnieken, voorzien van een computergestuurde meetbank en andere 

meettoestellen. 

• Atelier met verspanende computergestuurde werktuigmachines, voorzien van een minimum 3-assen 

cnc freesmachine, cnc draaibank en robotica met in de nabijheid een lokaal voor het programeerwerk. 

 
ALGEMENE BENODIGDHEDEN 

• multimedia-apparatuur en –benodigdheden, 

• klasmeubilair die herschikbaar zijn naar gelang de activiteiten, 

• de aangepaste software voor CAD/CAM en de programeertablets, 

• printer om tekeningen en oefeningen te kunnen uitprinten en archiveren, 

• computergestuurde werktuigmachines + de nodige gereedschappen, 

• robot, 

• handgereedschap: schroevendraaiers (plat, kruis, pozidriv, diverse afmetingen), diverse hamers 

(kunststof hamer, …), set dopsleutels, set steek-, ring-, buis-, inbus-, momentsleutels, gereedschap voor 

de- en montage van lagers, diverse vijlen, werkbank met bankschroeven, 

• een ruime vakbibliotheek zodat er ter plekke informatiebronnen kunnen geraadpleegd worden, 

• digitaal leerplatform, 

• per leerling:      

meetgereedschap (schuifmaat 0-150 mm, meetlatje 0-150 mm), 

persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen, werkpak, veiligheidsschoenen). 
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8. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 
 

TV Mechanica: Robotica 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
1. Specifieke milieu- en 

veiligheidsvoorschriften bij een robotica 
werktuigmachine toelichten en 
toepassen. 

B • Veiligheid. 
• Milieu. 
• Voorkom schade tijdens het werk en 

programmeren. 
 

 

2. Het opstarten van een robot toelichten 
en toepassen. 

B • In- en uitschakelen van de sturing. 
• Warme- en koude start. 
• Initiële- en gecontroleerde start. 
• Oefeningen. 

 

3. Coördinatenstelsels toelichten en 
toepassen. 

B • Joint coördinatensysteem. 
• Cartesiaans coördinatensysteem. 
• World coördinatensysteem. 
• Tool coördinatensysteem. 
• Mechanical interface 

coördinatensysteem. 
• User coördinatensysteem. 

 

4. Het manueel bewegen met de robot 
toelichten en toepassen. 

B • Joggen in Joint + oefeningen. 

• Joggen in World + oefeningen. 

 

5. Een programma voor robotica aanmaken 
en testen. 

B 

 

 

• Een programma: aanmaken, selecteren, 
kopiëren, wissen, een positie aanleren, 
testen, continu doorlopen en stoppen. 

•  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
 

 

• Programma elementen: 
bewegingsformaat (Joint, Lineair en 
Circulair), positie, speed, 
positioneringspad en mogelijke opties. 

6. Tool Frames toelichten en toepassen. B • Tool coördinatensysteem. 
• Instellen van een Tool Frame: 
3-puntsmethode. 
6-puntsmethode. 
Oefeningen: aanmaken van een TCP. 
 

 

7. Het gebruik van een User Frame 
toelichten en toepassen. 

 

B • User coördinatensysteem. 
• Instellen van een User Frame: 
3-puntsmethode. 
Oefeningen: aanmaken van een User Frame. 
 

 

8. Jog Frame toelichten en toepassen. 

 

B • Jog coördinatensysteem. 
• Instellen van een Jog Frame: 
3-puntsmethode. 
Oefeningen: aanmaken van een Jog Frame. 

 

 

9. Verschillende Inputs en Outputs 
herkennen, toelichten en toepassen. 

B Keuze uit: 

• Types I/O. 
Digitale I/O. 
Robot I/O. 
Analoge I/O. 
Group I/O. 

• Instelling van Robot I/O. 
• Monitoren van I/O. 

 

10. Een robotica-programma bewerken. B • Bewerken van een programma:  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Insert, Delete, Copy, Paste, Replace, 
Renumber, Comment en Undo. 

11. Verschillende soorten instructies voor 
een robot verklaren en toepassen. 

B Instructies: keuze uit: 

• Registers (R),  

• Argument Register (AR),  

• Position Register (PR),  

• I/O instructie,  

• I/F select,  

• WAIT instructive,  

• JMP/LBL instructie,  

• CALL instructive,  

• RSR instructie,  

• USER Alarms,  

• Timers,  

• Override instructie,  

• Commentaar instructie,  

• Message instructie,  

• Parameter instructie,  

• Aanmaken van vertakkingen,  

• nuttige last,  

• Offset/Frames instructie,  

• Programma controle. 

 

12. De uitbreidingen van het robotica-
programma verklaren en toepassen. 

U • Referentieposities. 

• Macro’s. 

• Shift functies. 

• Continue zet functies. 

 



 

 
17 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
13. Input en Output bestanden uitleggen en 

toepassen. 
B • Bestand Input/ Output units. 

 

• Bestanden. 

 

• Instellen van een communicatiepoort. 

 

• Ophalen van bestanden.  

 

• Maken van een backup. 

 

• Bestanden inladen. 

 

• Image. 

 

 

14. Op een correcte wijze, instellen, bedienen 
en het lopend productieproces bijsturen. 

B • Oefeningen.  
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TV Mechanica: Labo Meettechniek 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
1. Op een correcte wijze 

meetgereedschappen kalibreren en 
gebruiken. 

B • Meetinstrumenten 

• Controle  

functionele maten 

schroefdraad  

oppervlakteruwheid  

vorm en plaatstolerantie 

• Studie van de tekening 

• Referentiepunten 

• Maattolerantie 

• Vorm- en plaatstolerantie 

• Ruwheid 

• Meetgereedschap 

– digitaal – analoog 

– 3D-meetbank 

Eventueel de basisbegrippen opfrissen indien 

nodig. 

2. Aan de hand van een tekening de 
afmetingen van een constructieonderdeel 
opmeten, de meetresultaten 
interpreteren, rapporteren. 

B • Studie van de werktekening 

maattolerantie  

vorm- en plaatstolerantie 

ruwheid 

… 

 

3. Een hardheidsmeting op diverse 
materialen uitvoeren en de 

B • Hardheidsmeting (Rockwell)  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
meetresultaten interpreteren, 
rapporteren en toelichten. 

4. Een meetrapport bij een serieproductie 
opmaken en toelichten. 

B • Meetrapport  

meetfrequentie 

meetafwijking 

terugkoppeling productieproces  
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TV Mechanica: Uitvoeringstechnieken 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
1. De voornaamste voordelen van 

aangedreven gereedschappen benoemen 
en verklaren. 

B • Hogere nauwkeurigheid 
• Compleetbewerkingen 
• Vermindering van de set-uptijden 
• Kortere doorlooptijden 

 

2. De bekomen kostenbesparingen 
uitleggen en aantonen. 

B • kostenbesparingen  

3. De 2 verschillende systemen van 
aangedreven gereedschappen benoemen 
en verklaren. 

B • Aandrijfmechanisme in de turret 
gekoppeld 

• Draaifreescentrum 

 

4. Verklaren waar de aangedreven 
gereedschappen zich bevinden. 

B • Revolver  

5. De mogelijke bewerkingen met 
aangedreven gereedschappen bespreken. 

B • Lichte bewerkingen 
• Medium zware bewerkingen 

 

6. De andere manier van machinebediening 
verklaren. 

B • programmatie  

7. De programmering van aangedreven 
gereedschappen toelichten. 

B • ISO 

• Interpolatie 

• Dialoogsturing 

• Macro’s 

 

8. De nieuwe ontwikkelingen voor 
aangedreven gereedschappen opzoeken 
en bespreken. 

B • Grotere vermogens 

• Grotere houders 

• Meer turrets 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
• Draaifreescentra 

9. Bespreken wanneer er al dan niet 
gekozen wordt voor aangedreven 
gereedschappen. 

B • Keuze voor aangedreven gereedschappen  

10. Afhankelijk van de fabrikant de meerkost 
van een draaibank opzoeken en verklaren 
tussen vaste en aangedreven 
gereedschappen. 

B • Aandrijfmotor in de turret  

11. Gebruik van zachte klauwen bespreken. B • Bewerkt werkstuk  

12. De handeling bespreken om zachte 
klauwen inwendig uit te draaien. 

B • Boorbeitel 

• Stelschijf 

 

13. De handeling bespreken om zachte 
klauwen uitwendig uit te draaien. 

B • Stelringen  

14. Het onderscheidt maken tussen spandruk 
voor harde en zachte klauwen. 

B • Spandrukinstellingen  

15. De correcte spandruk instellen en 
bespreken. 

B • Metaalsoort van het werkstuk: 

Staal 

Aluminium 

 

16. Bespreken waarom bij een opgespannen 
werkstuk steeds de slag gecontroleerd 
moet worden. 

B • Opspannen werkstuk volgens bepaalde 

criteria 

 

17. Verklaren op welke manier zij de slag 
kunnen controleren. 

B • Meetklok met magnetische voet  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
18. Gereedschappen opmeten. B • Meettaster  

19. De werkmethode om gereedschappen op 
te meten uitleggen. 

B • opmeten gereedschappen  

20. De aandachtspunten bespreken bij het 
opmeten van frees- en boorgereedschap. 

B 

21. Verklaren hoe zij te werk gaan bij het 
vervangen en monteren van wisselplaten. 

B • wisselplaten  

22. De belangrijkste onderhoudspunten van 
gereedschappen benoemen. 

B • Slijtage - beschadigingen 

• Plaatzitting proper 

• Correcte aanleg wisselplaat 

• Juiste sleutel en meenemers gebruiken 

• Plaatschroeven correct vastgedraaid 

• Smeermiddel 

• Onbeschadigde contactvlakken: 

Gereedschappen 

Klemhouders 

Machinespindels 

• Goed opgespannen boorbaren 

• Gedocumenteerde 

gereedschapsvoorraad 

• Stabiele opstelling 

 

23. De juiste beitel kiezen en bespreken. B • Contour van het werkstuk 

• Beitel met wisselplaat wighoek 80° 

• Profielbeitel 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
24. Afhankelijk van de type bewerking de 

correcte beitel selecteren en verklaren. 
B • Vlakken 

• Langsdraaien 

• Profieldraaien 

• Insteken 

• Schroefdraadsnijden 

 

 

25. De parameters verklaren waarmee er 
dient rekening gehouden te worden bij 
inwendig draaien. 

B • Schachtdiameter 

• Uitsteeklengte 

 

 

26. Verklaren waarom we controles op het 
gereedschap uitvoeren. 

B • Beitel in goede staat 

• Slijtage en speling op revolverkop 

• Slijtage wisselplaten 

 

27. De correcties bespreken die nodig zijn bij 
uitwendig draaien met een CNC 
draaibank 

B • Buitendiameter te groot 

• Buitendiameter te klein 

 

28. De correcties bespreken die nodig zijn bij 
inwendig draaien met een CNC draaibank. 

B • Buitendiameter te groot 

• Buitendiameter te klein 

 

29. De werkmethode bespreken en 
uitoefenen om correcties uit te voeren. 

B • CNC draaibank  

30. Een ingegeven correctie nakijken. B • SBL  
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TV Mechanica: Industriële verspanende technieken 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Draaien:    

1. De genormaliseerde voorwaarden 
opzoeken. 

B • Genormaliseerde voorwaarden  

2. De samenstellingen  van de verschillende 
staalsoorten toelichten. 

B • staalsoorten  

3. De ISO -toepassingsgebieden  P, M, K, N, S 
en H aangeven. 

 

B • P      Staalsoorten. 
• M    Roestvaste stalen. 
• K     Gietijzer. 
• N     Aluminiumlegeringen. 
• S      Hittebestendige legeringen. 
• H     Gehard staal. 
 

 

4. Het vervaardigen en het coaten van 
hardmetaal bespreken. 

B • De productie van hardmetaal   Gebruik maken van video die het productieproces 

van hardmetaal weergeeft. (Seco tools) 

5. De delen, de vlakken en de hoeken bij 
hardmetalen snijgereedschap aanduiden. 

B • snijplaatgeometrie  

6. De genormaliseerde ISO-aanduiding van 
de wisselplaten kunnen verklaren 

B • ISO-aanduidingen Opzoeken in catalogi van de leverancier aan de 

hand van een ISO codesleutel voor wisselplaten 

7. De genormaliseerde ISO-aanduiding van 
de beitelhouders en boorbeitels kunnen 
verklaren 

B Opzoeken in catalogi van de leverancier aan de 

hand van een ISO codesleutel voor beitelhouders 

en boorbeitels 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
8. Een gereedschapsbibliotheek opstellen. B • De te gebruiken draaigereedschappen 

met de nodige wighoek, aanvalshoek en 

gereedsschapsradius ingeven in de 

gereedschapsbibliotheek. Onderscheid 

maken tussen een uitwendig-of inwendig 

draaigereedschap 

• Roterende gereedschappen ingeven met 

als nodige gegevens de 

gereedschapsdiameter, tophoek en 

aantal snijtanden. Verder aangeven of het 

een radiaal – of een axiaal gereedschap 

betreft 

 

 

9. De verschillende soorten van snijkrachten 
toelichten. 

B • Kienzle-vergelijkingen 

• Hoofdsnijkracht 

• Aanzetkracht 

• Standtijd 

• Taylervergelijking 

 

10. De verschillende snijvoorwaarden bij 
draaien toelichten. 

B • snijvoorwaarden Gebruik maken van de catalogi van de 

wisselplaatleverancier voor het bepalen van de 

snijvoorwaarden 

11. De spaanbreekgeometriën  en de  
hardmetaalkwaliteiten bespreken 

B • De verschillende soorten 

spaanbreekgeometriën  

Niet ISO gebonden , tenminste  van 2  

leveranciers bespreken 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
• De verschillende soorten 

hardmetaalkwaliteiten 

12. De termen ‘spaanbreken’ en 
‘spaanslankheid’ toelichten.  

B • Spaanbreken en spaanslankheid  

13. Het verband verklaren tussen 
‘spaanbreedte’ en ‘spaandikte. 

B • Minimum en maximum 

verspaningsbreedte 

• Minimum en maximum verspaningsdikte 

 

14. De verschillende oppervlakteruwheden 
toelichten. 

B • Het begrip “ruwheid” 

• Ruwheid bij nadraaien 

 

15. De invloeden van de snijparameters 
verklaren. 

B • snijparameters  

16. De beitelgeometrieën bespreken. B • Beitelgeometrieën  

17. Steeds de gereedschapskeuze verklaren. B • gereedschapskeuze  

18. De slijtages op wisselplaten aantonen en 
verklaren. 

B • Slijtage op wisselplaten 

 

 

19. De oorzaken en soorten slijtages 
bespreken. 

B  

20. De basiseigenschappen van de 
geometrische vorm van schroefdraad 
bespreken. 

B • Diameter (d) 

• Spoed (p) 

• De afstand axiaal op het werkstuk 

 

21. De verschillende types van invoeding 
verklaren. 

B • Radiale invoeding 

• Aangepaste zijwaartse invoeding 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
• Differentiële invoeding 

22. De correcte type van invoeding uit een 
tabel selecteren. 

B • Het aantal invoedingen bepalen   

23. Verschillende wisselplaattypen voor 
draadsnijden bespreken. 

B • Volprofiel wisselplaten 

• V-profiel wisselplaten  

60° en 55° profielen 

• Wisselplaten met meer snijkanten 

 

24. De methode van draadsnijden verklaren. B • Rechtse draden en wisselplaten 

• Linkse draden en wisselplaten 

 

25. De juiste snijsnelheid voor draadsnijden 
uit een tabel selecteren en toelichten. 

B • Snijsnelheden voor draadsnijden  

26. De meest geschikte geometrie en 
hardmetaalsoort van de wisselplaat uit 
een tabel aanduiden en bespreken. 

B • - (afgeronde snijkant) 

• F (scherpe snijkant) 

• C (spaanbrekingsgeometrie) 

 

27. Rekening houden met een aantal factoren 
die nodig zijn voor een goede bewerking. 

B • bewerkingsfactoren  

28. bij draaien: diverse problemen opmerken, 
de oorzaak verklaren en een mogelijke 
oplossing bespreken. 

B • Probleemanalyse bij draaien  

Frezen:    

29. Het freesproces bespreken.  B • freesproces  

30. De verschillende typen van 
freesbewerkingen selecteren en 

B • Vlakfrezen  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
verklaren. • Hoekfrezen 

• Profielfrezen 

• Frezen in uithollingen 

• Sleuffrezen 

• Draadfrezen 

• Afkorten 

• Boren 

• Insteekfrezen 

• enz…… 

31. Bij elke freesmethode de snijwerking 
definiëren, de voedingsrichting t.o.v. de 
rotatie-as van het gereedschap 
verduidelijken. 

B • Meelopend frezen 

• Tegenlopende frezen 

 

32. De freesrichtingen opnoemen en 
verklaren.  

B 

33. Invloeden van belangrijke parameters 
bespreken. 

B • Freesdiameter 

• Freessnelheid 

• Snijsnelheid (m/min) 

• Het toerental (omw/min) 

• De voeding (mm/min) 

• De snedediepte 

• Snijbreedte 

• De gemiddelde spaandikte 

 

34. De juiste keuze van freesdiameter 
selecteren en verklaren. 

B • freesdiameter  
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
35. Uitleggen op welke manier zij de frees 

positioneren bij het in- en uitreden. 
B • Positioneren frees  

36. Verklaren welke de invloed is van de 
instelhoek van een vlakfrees. 

B • Instelhoek van de vlakfrees  

37. Diverse methodes van uithollingen 
bespreken. 

B • Infrezen 

• Circulair frezen 

• Conventionele methode 

 

 

38. De meest optimale 
toepassingsparameters bepalen en 
bespreken. 

B • toepassingsparameters  

39. Verschillende methodes bespreken die 
trillingen tegen gaan bij 
freesbewerkingen. 

B • Adapter met trillingsdemper 

• Conische gereedschapsdempers 

• Ondersteuning van het werkstuk 

• Conditie en stabiliteit van de machine 

• Kies de juiste frees 

• Vliegwiel  

 

40. Bij trillingen de juiste oorzaak bepalen en 
de juiste acties ondernemen. 

B • Oorzaken van trillingen van het werkstuk  

41. De juiste formules selecteren en 
gebruiken voor:  
max. freesdiameter  
voeding per tand (gecentreerde frees) 
voeding per tand (frezen van opstaande 

B • Specifieke frezen (vlakfrees, schijffrees en 

vingerfrees) 

• Frezen met ronde wisselplaten 

• Radiusfrezen 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
kanten). 

42. Het meest optimale selectie- en 
toepassingsproces bepalen en bespreken. 

B • De soort bewerking 

• Het werkstukmateriaal 

• Het freesconcept 

• De wisselplaten 

• De beginwaarden definiëren 
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TV Mechanica: Labo CAD/CAM 
De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 

A. Technisch tekenen 

1. Voor een te maken werkstuk een kaliber 
in functie van het productieproces 
ontwerpen en  tekenen 

B • Studie uitvoeringstekening werkstuk 

• Opbouw kaliber  

 

2. Binnen een gegeven mechanische 
constructie  een onderdeel opmeten, 
tekenen en realiseren. 
  

B • Studie mechanische constructie 

• Tekening  

• Werkvoorbereiding 

• Controle 

• Rapportering 

 

3. Uit een 3D-samenstellingstekening een 
2D-uitvoeringstekeningen genereren en 
de nodige documenten opstellen en 
toelichten 

B • 3D-tekening  

• Uitvoeringsdossier 

 

4. Het gebruik van een CAD-CAM pakket 
binnen een gegeven opdracht 
optimaliseren. 

B • Optimalisatie CAD-CAM 

 

 

5. Binnen een gegeven opdracht een 
technische tekening lezen, interpreteren 
en toelichten. 

B • Bemating 

passingstelsels (ISO … ) 

Functionele bemating 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 

Referentiepunten 

Vorm- en plaatstolerantie 

Oppervlakteruwheid 

                 … 

B. Werkvoorbereiding    

6. Aan de hand van technische 
documentatie het meest geschikt 
snijgereedschap opzoeken, kiezen en 
toelichten. 

B • Kenmerken snijgereedschap  

• Hedendaagse documentatie 

 

7. Programmeertaal toepassen.  B • programmeertaal  

8. Op een CAD-werktekening  
CAM-aanduidingen aanbrengen. 

B 
 
 

• Opmaken van een bewerkingsvolgorde. 

• Referentiepunten, -vlakken 

 

9. Met een CAM-pakket een CAD-tekening 
d.m.v. een postprocessor een CNC-
programma genereren 

B 
 
 
 
 

• postprocessor  
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TV Mechanica: Labo Computergestuurde mechanische productietechnieken 

De leerlingen kunnen 

Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
1. Specifieke milieu- en 

veiligheidsvoorschriften bij een 
computergestuurde verspanende 
werktuigmachine toepassen. 

B • Veiligheid 

Elektrocutiegevaar 

Stralingsgevaren 

Specifieke gevaren van hoge druk… 

• Milieu 

Sorteren van afvalproducten 

Omgaan met basisgrondstoffen  

 

 

2. Specifieke veiligheidsvoorschriften, 
inherent aan manipulator/robot, kennen 
en naleven. 

B 

 

• Afscherming  

3. Het aantal onbekenden en 
vrijheidsgraden bij het vrijmaken van een 
lichaam bepalen en toelichten. 

B 
 

• Vrijheidsgraden: 

Inklemming 

Vast en los steunpunt 

 

 

4. Aan de hand van een experiment, de 
invloedsfactoren die de snijkracht 
bepalen, toelichten. 

B • Invloedsfactoren snijkracht 

Vermogen hoofdspil  

Te bewerken materiaal 

Snijgereedschap en snijparameters 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
5. De grootte en het verloop van 

inwerkende snijkracht tijdens het 
verspanend vormgeven toelichten.  
 

B • Koeling - smering  

6. De gevolgen van de inwerkende kracht op 
het werkstuk tijdens een verspanende 
vormgeving toelichten. 

 

B 
 
 
 
 

• Gevolgen 

Vervorming 

Oppervlakteruwheid 

Tolerantie 

 

7.  Het proces optimaliseren. 
 

B 

 

• Machineinstelling  

• Snijproces 

 

8. Aan de hand van de machinemap de 
werking, het besturingssysteem en 
bediening van een computergestuurde 
werktuigmachine toelichten. 

B • Besturingssysteem 
Referentiepunten – nulpunten 
Coördinatenstelsels 
Verplaatsing bewegingsassen 
Gereedschaps- en 
werkstukverplaatsingen 
Nulpuntsverschuiving 
Meerasbesturing 

• Verspanende werktuigmachine 

Freesmachine 

Machinebewerkingscentra 

 
 

 

9. Een computergestuurde verspanende 
werktuigmachine instellen, bedienen en 
het lopend productieproces bijsturen. 

B • Instelling programma 

Gereedschapsgegevens 
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Specifieke leerplandoelstellingen B/U Leerinhouden Didactische en pedagogische wenken 
Nulpuntbepaling 

Aanslagen 

Koeling 

• Snijparameters tijdens testloop 

• Productieproces 

Foutcorrecties 

Slijtage gereedschap 

10. Montage en demontage snijgereedschap 
toelichten. 
 

B 

 

• Snijgereedschapshouder  

• Snelwisselsysteem 

• Onderhoud snijgereedschappen 

 

11. Aan de hand van een werktekening, een 
werkvoorbereiding en een CNC-
programma schrijven. 

B 

 

B 

• Studie van de werktekening 

• Werkvoorbereiding 

Werkvolgorde 

CNC-programma 

Productieparameters 

 

12. Onderhoudswerkzaamheden aan 
machines uitvoeren volgens door de 
constructeur en/of eigen voorgeschreven 
procedures. 

B • Onderhoud machine en gereedschap 

• Basisonderhoud  

• Smering, smeerschema’s 

• Controle vloeistofniveaus 
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9. 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 (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. 
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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. 

 

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 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.  
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10. 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 extramuros 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-stagiair2 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  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 arbeidssituaties. 

• 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, werkdruk, tempo, efficiëntie, 
productiviteit 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 collega’s. 

• De ontwikkeling van zin voor orde, zorg, netheid en stiptheid, nauwkeurigheid, 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. 

• Het bedrijfsgeheim respecteren. 

• Het stagedossier is in orde houden. 

 

  

                                                             
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. 



 

41 

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. 

 
TOELEVERBEDRIJVEN: 
 stukwerk produceren en/of seriewerk afhankelijk van het type toeleverbedrijf 

 complex stukwerk produceren 

 instellen automatische aanvoer van basismateriaal 

 gebruik van ander basismateriaal dan gebruikt op school: 

o harde/zachte materiaalsoorten 

o kunststoffen 

o combinatie van verschillende materiaalsoorten 

 gebruik van ander gereedschapsmateriaal dan gebruikt op school 

 gebruik van zeer specifieke machines, al of niet op maat gemaakt voor het bedrijf 

 gebruik van andere verspaningstechnieken (bvb laserbranden, waterstralen, ponsen, eroderen, …) 

 toepassen van specifieke veiligheidsvoorschriften 

BEDRIJVEN DIE (GROTE) EINDPRODUCTEN AFLEVEREN:  
 eindproduct met grote afmetingen: omgaan met specifieke eisen van het meten van grote eindproducten 

 omgaan met grotere materialen:  

o gebruik van speciale hefwerktuigen 

o specifieke veiligheidsnormen toepassen 

 gebruik van ander basismateriaal dan gebruikt op school: 

o harde/zachte materiaalsoorten 

o kunststoffen 

o combinatie van verschillende materiaalsoorten 

 gebruik van ander gereedschapsmateriaal dan gebruikt op school 

 gebruik van zeer specifieke machines, al of niet op maat gemaakt voor het bedrijf 

 gebruik van andere verspaningstechnieken (bvb laserbranden, waterstralen, ponsen, eroderen, …) 

 ontdekken van innovatieve technieken in het productieproces 

 gebruik maken van specifieke koel- en smeermiddelen 

 toepassen van specifieke veiligheidsvoorschriften 

 

 

 

 

 


