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1. GEBRUIKSAANWIJZING 
 

HET LEERPLAN 
SITUERING 
Dit leerplan is uitgewerkt voor de studierichting Assistent voedingsindustrie, een se-n-se-jaar TSO, binnen het 

studiegebied Voeding. 

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 Assistent voedingsindustrie, een se-n-se-jaar TSO, uit het 

studiegebied Voeding.  

Het leerplan bestaat uit volgende delen: 

- TV Toegepaste natuurwetenschappen/Voeding/ Nijverheidstechnieken  
- Stage  

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

 

VISIE OP DE STUDIERICHTING ASSISTENT VOEDINGSINDUSTRIE  
Naast de visie van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen op onderwijs vindt de leraar hier de visie op de 

studierichting Assistent voedingsindustrie. 

 

ALGEMENE DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE WENKEN 
In deze rubriek wordt dieper ingegaan op 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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DE DOELSTELLINGEN  
De doelstellingen zijn zo operationeel mogelijk geformuleerd. Zij moeten door zoveel mogelijk leerlingen bereikt 

worden.  Ze dienen dus als basis bij de evaluatie van de leerlingen. 

Wenst de school/een leerkracht zicht te krijgen op de competenties van de leerling of de competenties van een 

leerling te evalueren, dan dient zij/hij rekening te houden met de evaluatie van de verschillende doelstellingen 

die aan één competentie verbonden zijn. 

 

DE LEERINHOUDEN 
De opmaak van leerinhouden zal het voorwerp uitmaken van de vakgroepwerking. Hierbij vertrekt de 

vakwerkgroep vanuit de doelstellingen die uitgeschreven werden in het leerplan. Er wordt op gelet dat er een 

evenwicht is tussen ‘verplichting’ en ‘eigen inbreng’ van de leraar. De te realiseren leerinhouden zullen verdeeld 

worden onder de leerkrachten in functie van de bekwaamheidsbewijzen, de specialisatie, de vooropgestelde 

onderwerpen en uitwerking. Die verdeling zal per schooljaar en per leraar opgenomen worden in een degelijke 

jaarplanning en ter beschikking worden gesteld  van de inspectie. Elke leraar zal dan voor zichzelf een 

jaarvorderingsplan maken dat uitgebouwd is op basis van de jaarplanning.  

De leerplannen van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw stellen de kerncompetenties en de hieraan 

gerelateerde doelen dus centraal. De school en de leraar zijn autonoom bij het concretiseren van de specifieke 

doelstellingen en de leerinhouden. 

 

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 het 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 in andere jaren 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. 

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

verantwoorden. 
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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 
 

Zoals gesteld bij de situering van het leerplan is het de verantwoordelijkheid van de school om zelf een 

lessentabel op te stellen en deze ter beschikking te houden van de overheid. 

Volgende vakken worden opgenomen in het specifiek gedeelte: 

AV Engels     2 

AV Frans   2 

AV Nederlands   2 

TV Toegepaste natuurwetenschappen/Voeding/ Nijverheidstechnieken 14 

Stage 14u 

34u 

    

Voor de AV-vakken worden de laatste goedgekeurde leerplannen van OVSG, beschikbaar op de website van 

OVSG, gebruikt. 
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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 ASSISTENT VOEDINGSINDUSTRIE 
 
De assistent voedingsindustrie doorloopt een industriële opleiding in één specifieke subsector van de 

voedingsindustrie. Hij verwerft de specialisatie in product, proces, verpakking en kwaliteitszorg in een 

welbepaald marktsegment van de voedingsindustrie. 

De assistent voedingsindustrie is werkzaam in de productieafdeling of de kwaliteitsdienst van kleine, 

middelgrote en grote bedrijven in de voedingsindustrie. Hij houdt zich bezig met het produceren van 

voedingsmiddelen die aan de vooropgestelde kwaliteitseisen moeten voldoen. Hij analyseert, evalueert het 

product en het proces, en de daarmee gepaard gaande kwaliteit. Hij stuurt bij waar nodig. Optimaliseren van 

het product en het proces heeft zijn voortdurende aandacht. Hij houdt zich bezig met de planning en begeleiding 

van dagdagelijkse werkzaamheden. Hij werkt in team en begeleidt teamleden bij de werkuitvoering. Hij let op 

de veiligheid en het milieu en is bewust van kostenposten. Vanuit zijn specialisatie neemt hij deel aan projecten. 

Indien nodig stuurt hij het productieproces en de kwaliteit ervan bij. Hij overlegt zowel intern als extern.  

Hij communiceert – lezen, spreken en schrijven - op een correcte manier in het Nederlands, het Frans en het 

Engels. 

De assistent voedingsindustrie werkt binnen de kaders van de zorgsystemen, beoordeelt de werkzaamheden en 

levert input voor verbeteringsprocessen. De assistent voedingsindustrie is multifunctioneel. Hij heeft een 

controlerende, signalerende en adviserende rol en is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de 

werkzaamheden. Hij kent een grote mate van zelfstandigheid bij de uitvoering van de werkzaamheden. Als 

ervaren vakman is hij het aanspreekpunt voor collega’s. Hij heeft vooral aandacht voor voedselveiligheid, 

zorgsystemen, communicatie en bedrijfseconomische aspecten.. Hij stelt zich loyaal t.o.v. het bedrijf, is solidair 

met collega’s, flexibel, standvastig en representatief in externe contacten. De assistent voedingsindustrie kan 

doorgroeien naar een hogere, leidinggevende functie. 

In het zevende Se-n-se-jaar ‘Assistent Voedingsindustrie’ verwerven de leerlingen competenties die specifiek 

gericht zijn op welbepaalde subsectoren uit de voedingsindustrie. In de opleiding staan centraal: technische en 

administratieve competenties, praktische kennis en vaardigheden en inzicht in de industriële behandeling en 

bereiding van voedingsmiddelen en al wat ermee gepaard gaat. De talenkennis van de leerlingen wordt ook 

uitgebreid, met de nadruk op de communicatieve vaardigheden.    

Met de opleiding ‘Assistent Voedingsindustrie’ kan de leerling zich specialiseren in één welbepaalde sector uit 

de voedingsindustrie. De leerling wordt specialist in het product, het proces en de kwaliteitszorg. De leerling 

leert ook de werkzaamheden plannen en begeleiden. De opleiding speelt in op een behoefte van de 

voedingsindustrie en creëert kansen op tewerkstelling en daaraan verbonden doorgroeimogelijkheden tot 

middenkaderfuncties.  Werkplekleren in één van de subsectoren van de voedingsindustrie staat centraal in de 

opleiding. In samenwerking met bedrijven worden specifieke stages en projecten uitgewerkt. De leerling 

verstevigt zijn basiscompetenties en studievaardigheden die nodig zijn om in het Hoger Beroepsonderwijs of 

een bacheloropleiding te starten en te slagen. 

In de opleiding willen we de volgende items benadrukken: werkplekleren en stage, praktijkgericht leren, 

competentiegericht leren en projectwerking en de uitbouw van een sterke band met de bedrijven. Theorie en 

praktijk sporen volledig: ervarings- en toepassingsgericht onderwijs, ondersteund door een flexibele invulling op 

de werkplek en de stageplaats. De polyvalente en gedreven leerkrachten stellen de leerlingen centraal en 

coachen en inspireren hen om eigenhandig hun opleiding te sturen.  

De leerling specialiseert zich in een zelfgekozen subsector van de voedingsindustrie  en doet ervaring op in: 

- het productieproces onderzoeken en evalueren 

- de planning verzorgen en de werkzaamheden begeleiden 

- de vigerende wetgeving toepassen 

- de zorgsystemen waarborgen 
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- voedingsmiddelen produceren 

- de kwaliteit controleren 

- smaken ontwikkelen 

- vergelijkend onderzoek uitvoeren 

- nieuwe producten ontwikkelen 

- bewaar- en conserveringstechnieken toepassen 

- verpakkingstechnieken toepassen 

- teamgericht werken 

- controles uitvoeren en  analyses interpreteren 

 
BEGINSITUATIE 
De leerlingengroep kan vrij heterogeen zijn. Jongeren kunnen instromen via een studierichting uit de derde 

graad van het studiegebied Voeding (6tso, 7tso, 7bso): 

Jongeren kunnen eveneens instromen via derde graden van andere studierichtingen en/of onderwijsvormen. 

Deze instroom gebeurt steeds na goedkeuring door een toelatingsklassenraad. 

Het gaat hier vooral om gemotiveerde leerlingen die uit andere opleidingen komen. 

Verder kunnen studenten instromen uit het hoger onderwijs die niet slaagden in hun eerste jaar. 

 
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. Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld om in te spelen op de 

behoeften van al wie na het behalen van het diploma secundair onderwijs via een kort traject een bijkomende 

beroepskwalificatie van het niveau 4 wenst te behalen. 

De leerling verstevigt ook zijn basiscompetenties en studievaardigheden die nodig zijn om in het Hoger 

Beroepsonderwijs of een bacheloropleiding te starten en te slagen. 

 

Bij het opstellen van dit leerplan werd uitgegaan van volgende beroepskwalificaties: 

- Procesoperator voedingsindustrie: VKS-niveau 4 
- Productieoperator voedingsindustrie: VKS-niveau 4 

 

De competenties werden omgezet in leerplandoelstellingen die in een onderwijscontext gerealiseerd kunnen 

worden. 
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UITSTROOM UIT HET SE-N-SE-JAAR ASSISTENT VOEDINGSINDUSTRIE 
 

NAAR DE ARBEIDSMARKT 
De leerlingen vinden werk als product- en processpecialist, kwaliteitscontroleur of teamleider/coördinator in 

een welbepaalde subsector van de voedingsindustrie. Zij kunnen worden tewerkgesteld in de kwaliteitsdienst, 

de afdeling research en development of de productieomgeving van een voedingsbedrijf. Tewerkstelling in 

diensten zoals consultingsbureaus, distributiesector en kwaliteitsdiensten behoren eveneens tot de 

mogelijkheden. Daarnaast kunnen zij terecht in de toeleveringsbedrijven van de voedingsindustrie: leveranciers 

van grondstoffen, ingrediënten, apparaten, verpakking,… 

Tewerkstelling ligt erg gunstig en de leerlingen kunnen kiezen uit een waaier van mogelijkheden. 

Binnen voedingsbedrijven:  

- productontwikkelaar 

- receptuurontwikkelaar en -bewaker 

- productmanager 

- kwaliteitscontroleur en -verantwoordelijke 

- milieuverantwoordelijke 

- productieverantwoordelijke 

Binnen de dienstensector: 

- voedingsspecialist 

- voorlichter 

- auditor 

- onderzoekcentra 

- consultant 

Binnen de distributiesector: 

- aankoper 

- interne kwaliteitsverantwoordelijke 

VKS 
niveau 

Kennis 
Vaardigheden 

Context 
Autonomie 
Verantwoordelijkheid 

VKS 4 

- concrete en abstracte 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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- interne auditor 

Commerciële functies  

 

SCHAKELJAAR TOT HET HOGER ONDERWIJS 
Dit Se-n-se jaar is ook het ideale schakeljaar naar het hoger onderwijs. Leerlingen uit het 6tso en 7bso durven 

dikwijls niet onmiddellijk de stap zetten naar hoger onderwijs. Dit specialisatiejaar is de ideale opstap naar een 

opleiding  binnen het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs. 

Naar Hoger Onderwijs – professionele bacheloropleiding: 

- bachelor in de Agro- en Biotechnologie: optie Voedingsmiddelentechnologie 

- bachelor in de Voedings- en dieetkunde 

- bachelor in de Chemie 

- bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie 

- bachelor hotel- en cateringmanagement 

- lerarenopleiding voeding-verzorging 

Naar Hoger Beroepsonderwijs: 

-  biotechnologie  

-  hotel- en cateringmanagement 
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5. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
 

De leerlingen 

- zijn ondernemend 
- zijn communicatief 
- zijn kwaliteitsbewust 
- tonen verantwoordelijkheidszin 
- werken veilig 
- werken rustig 
- werken nauwkeurig 
- zijn adequaat 
- nemen initiatief 
- zijn milieubewust 
- werken ergonomisch 
- tonen een pro-actieve houding 
- zijn leergierig 
- werken innoverend 
- zijn geduldig 
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6. ALGEMENE DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE WENKEN 
 
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 klasmanagement waarin hij streeft naar een evenwicht tussen 

respect en belangstelling voor elke leerling afzonderlijk en aandacht voor de klasgroep als geheel, o.a. bij het 

beleven en toepassen van leefregels. 

Hij creëert een positieve leeromgeving waarbij hij gebruik maakt van interactieve werkvormen en van 

taakgericht vaardigheidsonderwijs waarbij de klemtoon ligt op LEREN door DOEN en waarbij opdrachten gericht 

zijn op samenwerking zoals groepswerk, samenwerkend leren, contractwerk … 

Hij 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. 

 
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. 

De leerlingen worden begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, in hun ontwikkeling als 

persoon en als deelnemer aan het culturele en maatschappelijke gebeuren. De klemtoon ligt op individuele 

begeleiding.  

De wijze waarop de jongere als individu zijn leerproces stuurt, evalueert en permanent bijstuurt tijdens het tot 

stand komen van zijn eindresultaat is minstens even belangrijk als het eindresultaat zelf. 

De begeleiding bestaat erin dat men de jongere bijstaat bij het zelfstandig leren sturen van het leerproces, een 

leerproces dat eindigt op het einde van dit derde leerjaar van de derde graad. Na zijn schoolloopbaan zal de 

jongere als volwassene in staat zijn verdere richting en voortgang aan zijn studie te geven. 

 

ALGEMEEN  
De leerinhouden van de technische vakken kunnen worden aangeboden in de volgende subvakken: 

Analyse   2u 

Conceptleer  4u 

Voedingsleer  2u 

Zorgsystemen  2u 

Productontwikkeling 4u 
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- benader de meer theoretische leerstofinhouden toepassings- en ervaringsgericht 

- leer de leerlingen op een gestructureerde en overzichtelijke manier te werk gaan en geef zelf het goede 

voorbeeld 

- gebruik voldoende didactisch materiaal 

- als leerlingen onvoldoende voorkennis hebben is het aangeraden om de basisprincipes nog eens 

gestructureerd door te nemen 

- het is niet de bedoeling dat de leerlingen reglementering en wetgeving studeren maar deze inhoudelijk 

kunnen raadplegen en handelen naar de geest van de vigerende reglementering 

- studiebezoeken, het bijwonen van seminaries, het inzetten van gastsprekers en bedrijfsbezoeken 

ondersteunen sterk een  praktisch gerichte aanpak   

Tijdens de lessen streeft men vooral naar projectwerking, waarbij de leerlingen aan het werk worden gesteld. 

Binnen de context van dit leerplan wordt onder een project verstaan, een praktische realisatie waarin zowel 

cognitieve als meer uitvoeringsgerichte doelstellingen in relatie tot elkaar aan bod komen. Elk project verloopt 

volgens het technisch proces waardoor de leerlingen regelmatig zichzelf en hun realisaties dienen te evalueren. 

Het leerplan is geen strak te volgen schema. Het is eerder een kader waarin de opleiding Assistent 

Voedingsindustrie ingevuld wordt. Het laat ruimte voor een dynamische en creatieve aanpak van de 

leerkrachten en de leerlingen, voor een samenhang tussen de vakken, voor de samenhang tussen de school en 

het bedrijfsleven, om rekening te houden met de evolutie binnen dit bedrijfsleven en de interesses en 

mogelijkheden van de leerlingen.  

De school heeft grote vrijheid inzake het implementeren en realiseren van de doelstellingen in samenhang met 

de leerinhouden. Het leerkrachtenteam bepaalt zelf hoe de doelstellingen gekoppeld worden aan een bepaald 

project. Zo zijn de mogelijkheden om doelstellingen en leerinhouden te combineren en te vertalen in projecten 

vrijwel onbeperkt. 
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7. MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 
 
VAKLOKALEN 
De school bepaalt de infrastructurele ordening waarbinnen de opdrachten gerealiseerd worden. Hierbij kan men 

zich laten leiden door eigen inzichten en visie, traditie en specifieke competenties van de leerkrachten. De 

realisatie van het leerplan in de vaklokalen is een belangrijk aandachtspunt aangezien de leerlingen op een 

flexibele wijze de opdrachten moeten kunnen realiseren en de doelstellingen moeten bereiken. Een vaklokaal 

met in de nabijheid een praktijklokaal en een labo, waar ondersteunende lesinhouden kunnen gegeven worden 

heeft hierbij een grote meerwaarde. 

LABO 
De uitrusting en inrichting van het labo dient te voldoen aan de technische voorschriften inzake arbeidsveiligheid 

van de Codex over het welzijn op het werk, van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en 

van het Algemeen Reglement op Elektrische installaties (AREI). Volgende zaken moeten in het labo aanwezig 

zijn: 

o aangepaste demonstratietafel met water en energievoorziening 

o werktafels voor leerlingen met water- en energievoorziening 

o voorzieningen voor afvoer van schadelijke dampen en gassen  

o voorzieningen voor een correct afvalbeheer 

o afsluitbare kasten geschikt voor de veilige opberging van chemicaliën 

o EHBO-set 

o veiligheidsbrillen, beschermende handschoenen, labo-schorten 

o brandbeveiliging: brandblusser, branddeken, emmer zand 

o glaswerk, toestellen, chemicaliën en elementair microscopiemateriaal voor het uitvoeren van 

demonstratieproeven en leerlingenproeven 

o koelkast met vriesvak 

ICT- TOEPASSINGEN 
o computers of Ipads met geschikte software 

o voldoende projectiemogelijkheden 

BEDRIJVEN 
Tijdens de stage in een bedrijf kunnen doelstellingen aan bod komen die in de school niet realiseerbaar zijn. 
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8. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 
 
Competenties 

De assistent voedingsindustrie is in staat om op een adequate wijze: 

1. Voedingsmiddelen te produceren  

2. Een productieproces plannen en organiseren in een productielijn  

3. Vigerende regelgeving toe te passen  

4. De kwaliteit te waarborgen  

5. Analyses uit te voeren  

6. De voedingswaarde van een product kunnen beoordelen en berekenen  

7. Nieuwe ontwikkelingen op te volgen en te integreren 

8.1 MATERIALEN EN TECHNIEKEN 
 

8.2 VORM EN KLEUR 
 

8.3 PRODUCTTEKENEN 
 

8.4 ONTWERP EN PROTOTYPING 
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1. Voedingsmiddelen produceren 

  
Leerplandoelstellingen  leerinhouden 

  

Bereidt producten met behulp van apparatuur  

Productontwikkeling 
 

Receptuurontwikkeling 
 

Receptuurbeheer 
 

Processen bereiding 
 
 

Initieert nieuwe product- en procesontwikkelingen 
Productverbetering 
 

Voert product- en procesverbeteringen door  

Productverbetering 
 

Procesverbetering 
 

Verpakt producten met behulp van apparatuur  

Verpakkingen 
 

Verpakkingstechnieken 
 

Herkent ongunstige omgevingsfactoren en grijpt in 

Productonveilige situaties 
 

Ongunstige omgevingsfactoren 
 

Kan fermentatie en enzymatische werking toepassen bij de productie van bier of kaas 

Fermentatie en enzymatische werking 
 

Zuivelindustie 
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2. Een productieproces plannen en organiseren in een productielijn 

  
Leerplandoelstellingen  leerinhouden 

  
 
Kan het verschil maken tussen een industriële en een artisanale productie 
 

Doelstellingen van de voedingsindustrie 
 

 
Kan een productielijn onderverdelen in de verschillende basisbehandelingen 
 

Voedselverwerking bij omgevingstemperatuur, 
Verwarmingsprocessen, Koelingsprocessen, Nabewerkingen, 
Stroomschema 
 

 
Is op de hoogte van de mogelijkheden om voeding op industriële schaal te produceren 
 

 
Kan een eenvoudige productielijn conceptueel uitwerken 
 

 
Koppelt de verantwoordelijkheden in een productieproces aan de correcte functies 
 

Functies in de voedingsindustrie 
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3. Vigerende regelgeving toepassen 

  
Leerplandoelstellingen  leerinhouden 

  
 
Voert alle werkzaamheden uit rekening houdend met relevante wet- en 
regelgeving/voorschriften op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, welzijn, 
duurzaamheid en milieu  
 

Wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, 
arbeidsomstandigheden, welzijn, duurzaamheid en milieu  

Kan een etiket interpreteren en opstellen 

Voedingswaarde berekenen 
 

Etiket voldoet aan wetgeving 
 

Allergenen 
 

 
Voert alle werkzaamheden uit rekening houdend met de bedrijfsvoorschriften 
 

Bedrijfsvoorschriften Bedrijfsprocedures 
 
Ziet toe op de toepassing van wettelijke en berdrijfsvoorschriften  
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4. De kwaliteit waarborgen 

  
Leerplandoelstellingen  leerinhouden 

  
 
Bewaakt of de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens richtlijnen/geldende regels van de 
zorgsystemen 
 

Zorgsystemen 
 
Werkt binnen het kader van de geldende zorgsystemen 
 
 

Informeert medewerkers over de systemen, procedures en resultaten op het gebied van 
zorgsystemen  
 

 
Overlegt met de betrokkenen over de systemen, procedures en resultaten op het gebied van 
zorgsystemen voor verbetering of bij afwijkende resultaten 
 

Procedures 

 
Interpreteert gegevens correct uit rapporten/onderzoeken betreffende zorgsystemen 
 

Analyses, audits, onderzoeken 

 
Controleert of de grondstoffen en eindproducten voldoen aan de gestelde normen 
 

Productenkennis - grondstoffenkennis 
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5.   Analyses uitvoeren 

  
Leerplandoelstellingen  leerinhouden 

  
 
Neemt op een correcte manier monsters 
 

Nemen, coderen en administratie van monsters 

 
Is op de hoogte van de verschillende mogelijkheden aangaande sensorische analyses 
 Smaakvorming, smaakpanels, analytisch onderzoek (verschiltesten 

en descriptieve testen), hedonistische testen  
Voert sensorische analyses uit 
 

 
Is op de hoogte van de verschillende mogelijkheden aangaande chemische analyses 
 

Analyse van vochtgehalte, vetten, eiwitten en koolhydraten 

Voert chemische analyses uit 
Zorgvuldig en correct werken in het labo 

Nauwkeurig meten 

 
Is op de hoogte van de verschillende mogelijkheden aangaande microbiologische analyses 
 

Microbiologische gevaren, microbiologische analyses 
 
Voert microbiologische analyses uit 
 

 
Interpreteert de analysegegevens correct 
 

Gegevensverwerking 
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6.   De voedingswaarde van een product kunnen beoordelen en berekenen 

  
Leerplandoelstellingen  leerinhouden 

  
 
De belangrijkste factoren die de gezondheid gunstig/ongunstig beïnvloeden kunnen illustreren 
 

Functioneren van het lichaam 

 
Het belang van de voedingsstoffen voor een gezonde voeding kunnen toelichten 
 

Basis voedingsleer 

 
Kan kritisch reflecteren over voedingsadviezen 
 

Interpretatie van de voedingsdriehoek 

 
De correct terminologie kennen en kunnen gebruiken 
 

Samenstelling en functie voedingsstoffen  

 
De voedingsbehoeften kunnen bepalen, rekening houdend met leeftijd, geslacht, activiteit en 
beroep 
 

Werken met de Belgische VM-tabel 

 
De correct voedingswaarde kunnen berekenen per 100 g eetbaar product, per portie en % 
t.o.v. de norm i.f.v. het etiket 
 

Gegevens VM-tabel kunnen verwerken 

 
Actualiteit en nieuwe tendensen opvolgen i.v.m. gezonde voeding en kritisch beoordelen 
 

Verwerken vakliteratuur 
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7.   Nieuwe ontwikkelingen opvolgen en integreren 

  
Leerplandoelstellingen  leerinhouden 

  
 
Herkent actuele ontwikkelingen binnen het bedrijf en vakgebied  
 

Trends 

 
Bezoekt vakbeurzen, trainingen, cursussen of seminaries  
 

Vakbeurzen, trainingen, cursussen, seminaries 

 
Vakliteratuur kunnen raadplegen en functioneel verwerken 
 

Vakliteratuur 
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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 doelstellingen niveaus 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.  

Wenst de school te evalueren vanuit de competenties dan dient zij rekening te houden met de verschillende 

doelstellingen die verband houden met die competenties. Hierbij kan zij dan per leerling en per competentie 

aangeven 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. 

In de leerplandoelstellingen komen volgende niveaus voor.  De evaluatie dient afgestemd te worden op deze 

doelstellingenniveaus: 

- voor het niveau weten/kennen kan gebruik gemaakt worden van kennisvragen die peilen naar het 
precieze kennen en weten; 

- voor het niveau inzien wordt gewerkt met inzichtvragen of -opdrachten waarbij de leerlingen kunnen 
aantonen dat zij belangrijke relaties inzien en begrijpen; 

- voor het niveau toepassen zijn toepassingsvragen en -opdrachten aan de orde waarin de leerlingen hun 
kennis, vaardigheden en inzicht kunnen gebruiken, toepassen en uitvoeren in de leersituaties uit de 
klaspraktijk; 

- voor het niveau integreren kunnen opdrachten gebruikt worden waarin de beheersing van de kennis en 
de vaardigheden aangetoond wordt in verschillende toepassingen, ook los van de leersituatie in de klas; 

- voor het niveau zijn, wordt voortdurend gestreefd naar het stimuleren van het zelfvertrouwen en de 
motivatie van de leerlingen. 
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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 helder in kaart te brengen binnen de concrete context van de 

klasgroep om het leerproces dat de leerlingen doorlopen, optimaal te begeleiden. 

Het moet voor de leerling duidelijk zijn dat er een onderscheid is tussen de evaluatie van enerzijds het leerproces 

en anderzijds het eindproduct. 

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. 

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 en met de vakoverschrijdende eindtermen 
die hij in zijn vak heeft geïntegreerd; 

- bij voorkeur worden de criteria bepaald door de vakwerkgroepen of minstens in samenspraak met de 
collega's zodat er een verticale afstemming kan gebeuren. 

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, …). 
 

EVALUATIE VAN DE TECHNISCHE VAKKEN 
De leraar onderbouwt de evaluatie van de technische vakken door allerlei gegevens zoals: 

1.  Taken 

- leerlingen lossen in de klas tijdens de les vragen, oefeningen en opdrachten op.  Hierbij kunnen ze 
bijvoorbeeld gebruik maken van hun cursussen en schriften; 

- hierbij aansluitend kan de leraar hetzij klassikaal, hetzij individueel de oefeningen en opdrachten 
verbeteren en bespreken; 

- deze besprekingen zijn een eerste middel om het leerproces van de leerling bij te sturen. 
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2.  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; 

Het is aan te raden  om een studiebegeleidingplan en een remediëringplan te ontwerpen binnen de 

vakwerkgroep en de mogelijkheden tot studiebegeleiding en remediëring binnen de context van de 

opleiding op basis van collegiaal overleg te onderzoeken. 

3.  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. 

4.  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 om te slagen. 

Een mogelijk beoordelingsproces, zowel voor praktijkvakken als voor algemene en technische vakken, kan er zo 

uitzien: 

- de leerlingen krijgen de werk- en vaardigheidsanalyse van de uitvoering; 
- de leraar bepaalt op welke aspecten en sleutelpunten de leerling zal beoordeeld worden en praat 

hierover met hem; bijvoorbeeld in een klasgesprek, in de individuele begeleiding, … 
- geregeld worden feedbackmomenten ingelast waarop de leerling een duidelijk beeld krijgt van de 

verworven vaardigheden en attitudes van zijn sterke en zwakke punten; deze momenten kunnen als 
een functioneringsgesprek met de leerling worden opgevat; 

- op basis van de feedbackmomenten kan indien nodig een remediëring met de leerling afgesproken 
worden; 

- na een bepaalde periode volgt een productevaluatie. 

De leerling zal de verworven kennis hanteren, toetsen en inoefenen aan de hand van opdrachten. 

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

aan de hand van zijn individueel begeleidingsplan. 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 
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de specifieke attitudes die de leerling dient te verwerven. Van hen wordt binnen deze zienswijze een goed 

observatievermogen verwacht. We bevelen daarom aan om te werken met een volgsysteem waarbij zowel de 

leerling als de leraar op elk moment kan nagaan in welke mate de leerling bepaalde doelstellingen beheerst. 

Zo'n volgsysteem kan vorm krijgen door middel van een doelstellingenrapport, een cijferrapport, een 

woordbeoordeling. 

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. GEÏNTEGREERDE PROEF 
 
 

De geïntegreerde proef heeft tot doel de mate waarin de leerlingen de beoogde doelstellingen hebben 

verworven op een synthetische en realistische wijze te toetsen. Deze proef moet tijdens het derde leerjaar van 

de derde graad Assistent Voedingsindustrie TSO gerealiseerd worden.  Het concept, de opdracht en de realisatie 

van de proef moeten van bij het begin van dit specialisatiejaar voldoende aandacht krijgen. 

Voor de concretisering van de geïntegreerde proef verwijzen we naar de omzendbrief SO 64 en omzendbrief SO 

74. 

 
OPVATTING VAN DE GEÏNTEGREERDE PROEF 
De geïntegreerde proef wordt opgevat als een realistisch project rond de realisatie van een concreet industrieel 

voedingsproduct. Bij kleine relatief eenvoudige projecten kan de proef als individuele opdracht worden opgevat. 

Bij complexe opdrachten kan de proef een groepsopdracht zijn. 

De belangrijkste  theoretisch-technische en praktische vormingscomponenten komen aan bod. Waar mogelijk 

worden ook de taalvakken bij de proef betrokken. Opdrachten die tijdens de stage worden gerealiseerd vormen 

uiteraard een meerwaarde. 

 

OPDRACHT  
De opdracht ligt in het verlengde van de visie op de studierichting en omvat zowel conceptuele aspecten, 

voorbereidende en uitvoerende aspecten en aspecten in verband met de kwaliteit.  

De concrete opdracht dient in hoofdzaak uit de volgende componenten te bestaan: 

- het samenstellen en bijhouden van een dossier 

- de praktische realisatie van een case of een gedeelte ervan 

- de mondelinge toelichting van de realisatie, in een kort tijdsbestek, via een presentatie 

De doelstellingen worden bereikt via een opdracht die een uitdaging bevat. Tijdens het uitvoeren van de 

opdracht groeit de leerling op persoonlijke wijze  in kennis, vaardigheden en attitudes. Deze progressie  maakt 

deel uit van zijn groei als mens.  

Opdrachten zijn gericht op het realiseren van specifieke doelstellingen uit de deelvakken en op het procesmatig 

realiseren van de samenhang over deze vakgebieden heen.  

De opdrachten worden gepland, voorbereid en geëvalueerd door een lerarenteam dat bestaat uit 

vakspecialisten. De leraar bewaakt de leerinhouden in overleg en via de persoonlijke didactische benadering en 

methodiek. Diversiteit in benadering van en in omgang met de leerlingen zijn noodzakelijk. De opdracht wordt 

grotendeels uitgevoerd tijdens de voorziene schooluren. 

Een opdracht beantwoordt aan volgende eisen: 

- moeilijkheidsgraad is haalbaar en sluit aan op wat verworven is 

- bevat uitdagende en nieuwe inhoudelijke en vormelijke elementen 

- heeft een bevragend karakter en zet aan tot onderzoek en studie 

- zet er regelmatig toe aan verbanden te leggen tussen de eigen werkzaamheden, het economische het 

duurzame, het maatschappelijke en culturele aspect 

- kan kaderen in vakoverschrijdend thematisch werk. Bij vakoverschrijdende projectwerking wordt het 

lessenrooster gedurende een bepaalde tijd doorbroken of wordt er thematisch gewerkt binnen het 

bestaand rooster.   
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INHOUD 
De inhoud van de realisatie kan gaan over een product, een proces of een systeem. 

De inhoud van het dossier kan de volgende elementen bevatten:   

- een omschrijving van de opdracht met de vooropgestelde kwaliteitseisen 

- uitvoeringstechnieken van de opdracht 

- naslagdocumenten van de planning en organisatie 

- een stappenplan met  de volgorde van werken 

- veiligheidsaspecten 

- opvolgingsdocumenten 

- stagedocumenten indien er een verband bestaat tussen de geïntegreerde proef en de stage  

- elementen ter ondersteuning van de voorstelling 

EVALUATIE VAN DE GEÏNTEGREERDE PROEF  
In de loop van het schooljaar vinden tussentijdse evaluaties plaats waarvan bij voorkeur één met externe jury. 

Dergelijke evaluaties kunnen leiden tot adviezen en bijsturing. De eindevaluatie op het einde van het schooljaar 

mag niet beperkt zijn tot een productevaluatie van het dossier, de praktische realisatie en de presentatie. Zij 

moet gebaseerd zijn op het volledige proces en rekening houdend met de competenties van de studierichting.  

Hanteer een transparante evaluatiemethode. Dit betekent dat de geëvalueerde leerling alle informatie krijgt die 

hij nodig heeft om te zorgen voor een optimale voorbereiding en een adequate uitvoering van de opdracht. Dit 

impliceert duidelijkheid over de vooropgestelde doelstellingen (wat geëvalueerd wordt), over de criteria en 

standaarden die zullen gehanteerd worden (hoe geëvalueerd wordt) en een zicht op de manier waarop een 

bepaald resultaat tot stand komt. Hetzelfde geldt voor de eventuele gevolgen van de evaluatie. 
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11. 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 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. 

- Het leren gebruiken van de laatst ontwikkelde gereedschappen, apparaten, machines en technologieën 
die op school, wegens haar kleinere schaal, niet kunnen worden aangeleerd. 

- 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. 

- De veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorschriften consequent toepassen en tevens rekening houden 
met milieuvoorschriften. 

- Aandacht hebben voor de ergonomische aspecten van het beroep. 

 
SPECIFIEKE STAGEDOELSTELLINGEN - VOOROPGESTELDE LEERDOELEN 
 
DOELSTELLINGEN IN VERBAND MET KENNIS EN INZICHT 
- De stagiair beheerst de geziene leerstof op zijn/haar niveau. 

- De stagiair gaat actief op zoek naar informatie in verband met de activiteiten op het  stagebedrijf. 

- De stagiair verzamelt de informatie nodig voor het uitvoeren van een bepaalde handeling. 

- De stagiair begrijpt een (nieuwe) taak of situatie. 

 

DOELSTELLINGEN IN VERBAND MET VAARDIGHEDEN 

                                                           
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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- De stagiair kan werkzaamheden logisch en doelgericht plannen. 

- De stagiair kan een opdracht/ taak zelfstandig uitvoeren. 

- De stagiair werkt: 

▪ handig; 
▪ in gepast tempo. 

- De stagiair houdt bij het werken rekening met: 

▪ hygiëne; 
▪ veiligheid; 
▪ economische/ ecologische overwegingen. 

- De stagiair kan observeren. 

- De stagiair kan mondeling rapporteren. 

- De stagiair kan schriftelijk rapporteren. 

- De stagiair kan soepel en efficiënt samenwerken. 

- De stagiair legt op een vlotte en tactvolle wijze contact met klanten/omgeving. 

- De stagiair is duidelijk en juist in het doorspelen van informatie. 

- Het taalgebruik van de stagiair is correct en gepast. 

 

DOELSTELLINGEN IN VERBAND MET DE BEROEPSATTITUDE 
- De stagiair toont betrokkenheid bij het gebeuren op het stagebedrijf. 

- De stagiair geeft blijk van verantwoordelijkheidszin. 

- De stagiair is nauwkeurig, stipt en eerlijk. 

- De stagiair durft initiatief nemen. 

- De stagiair reflecteert op eigen functioneren, vraagt steeds feedback en stuurt bij. 

- De stagiair is flexibel en past zich vlug aan. 

- De stagiair kan op een positieve manier omgaan met kritiek. 

- De stagiair staat open voor contact en is bereid om van anderen te leren. 

- De stagiair is beleefd, tactvol, fijngevoelig in de omgang. 

- De stagiair respecteert het beroepsgeheim. 

- Het stagedossier is in orde. 

 
 

Stageactiviteiten of stageopdrachten worden in de context van dit leerplan afgesproken met het stagebedrijf. 
De school kan, in overleg met de bedrijven, alternerende en /of blokstages organiseren. 
 
In kleinere bedrijven wordt de stageactiviteit meestal breed ingevuld, in grotere bedrijven werkt men in vele 
gevallen gespecialiseerder en meer functiegericht. Men dient er als school voor te opteren om steeds 
gespecialiseerd en functiegericht te werken. 
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