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HOOFDSTUK 1 | INLEIDING  

1 |  Inleiding 

Zoals de titel van dit rapport aangeeft, maakt dit rapport een wetenschappelijke screening van de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen op het vlak van de omgang met beelden. De screening moet 
gezien worden als een korte afgebakende exercitie die past binnen een groeiende aandacht vanwege 
de Vlaamse overheid voor het belang van communicatieve en creatieve beeldcompetenties (deze 
worden gemakshalve gevat onder de noemer ‘beeldgeletterdheid’). We leven immers in een maat-
schappij waar het lezen, maken, interpreteren, selecteren, beleven en kritisch benaderen van beelden 
net zo belangrijk is als het omgaan met geschreven en gedrukte tekst. De omgang met beelden is 
ook inherent verweven met de omgang met tekst. 

Dit rapport past ook in de inspanningen die de Vlaamse overheid doet op het vlak van cultuur-
educatie. Wanneer beelden in een leercontext voorkomen, vertellen ze immers ook vaak - direct of 
indirect - veel over wie we zijn, hoe we onze omgeving (kunnen) zien, wat eigen is aan onze cultuur 
of aan die van andere culturen. De benadering van die cultuureducatieve invalshoek - zowel in het 
referentiekader als in deze studie - is schatplichtig aan de inzichten van de ‘Cultuur in de Spiegel’-
theorie van Barend van Heusden. Dit rapport sluit in die optiek ook aan bij het lopende onder-
zoekstraject ‘Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen’ (www.cultuurindespiegel.be) dat in opdracht 
van CANON Cultuurcel wordt uitgevoerd door HIVA-KU Leuven en VUB. 

De auteurs van dit rapport danken AKOV en de stuurgroep Beeldgeletterdheid van de Vlaamse 
overheid voor de geboden onderzoekskans. Tot slot ook bijzondere dank aan Liezelot Janssens en 
het HIVA-secretariaat. 
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HOOFDSTUK 2 | ONDERZOEKSVRAAG EN CONTEXT 

2 |  Onderzoeksvraag en context 

2.1 Context 
Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel bepaalde in zijn 
beleidsbrief Onderwijs 2012-2013 volgende plannen in het kader van de beleidsprioriteiten 2012-
2013: 

“Het onderwijs heeft de taak om jongeren op een kritische en verantwoorde wijze te leren omgaan met digitale 
media in het algemeen en met beelden in het bijzonder. Daarom vind ik het belangrijk om beeldgeletterdheid in het 
curriculum een plaats te geven. Beeldgeletterdheid als een onderdeel van mediawijsheid, betekent inzicht in de bete-
kenis van beelden en de attitude om ze kritisch te benaderen. Het omvat ook een praktische component, nl. de 
vaardigheid om zelf beelden te maken en ze met anderen te delen. Ik wil de kennis over beeldgeletterdheid in de 
scholen en binnen de lerarenopleidingen verhogen zodat de leerlingen die competentie in al haar facetten kunnen ver-
werven. Met alle betrokkenen ga ik na hoe beeldgeletterdheid in de eindtermen kan worden opgenomen.” 

Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) kreeg uiteindelijk de 
opdracht om (a) een referentiekader beeldgeletterdheid te ontwikkelen en (b) de ontwikkelings-
doelen en eindtermen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs te laten screenen aan de hand 
van dit referentiekader op het vlak van de aanwezigheid van beeldgeletterdheid.  

Het referentiekader werd medio 2013 afgewerkt. Een korte voorstelling van het referentiekader 
vindt de lezer in paragraaf 3. 

2.2 Onderzoeksvraag 
De focus van voorliggend onderzoek is de volgende: 

In welke mate is er aandacht voor beeldgeletterdheid in de huidige ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het 
kleuter-, lager en secundair onderwijs? Welke leemtes kunnen aangeduid worden in het curriculum op het gebied 
van beeldgeletterdheid? 

Deze centrale onderzoeksvraag werd aangepakt middels volgende vier stappen: 
1. de ontwikkeling van een analysekader op basis van het referentiekader; 
2. het screenen van alle huidige (of geplande, wanneer deze binnenkort veranderen) 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs op aspecten 
van beeldgeletterdheid; 

3. het analyseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die aspecten van beeldgeletterdheid 
bevatten. Deze kwalitatieve analyse gebeurt aan de hand van het opgestelde analysekader; 

4. het formuleren van conclusies en aanbevelingen in verband met beeldgeletterdheid in de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs. 
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HOOFDSTUK 3 | HET REFERENTIEKADER BEELDGELETTERDHEID  

3 |  Het referentiekader beeldgeletterdheid 

3.1 Het referentiekader beeldgeletterdheid 
Dit onderzoek gaat verder op het ‘Referentiekader beeldgeletterdheid’ dat onder leiding van AKOV 
werd ontwikkeld. Het referentiekader definieert en kadert het begrip beeldgeletterdheid en gaat ver-
volgens na wat het betekent om als individu beeldgeletterdheidscompetenties te verwerven en 
beeldgeletterd te zijn. Dit laatste betekent dat het referentiekader duidelijk maakt welke specifieke 
kennis, vaardigheden en attitudes zoal vallen onder dat bredere concept van beeldgeletterdheid. We 
geven verder in deze paragraaf kort enkele essentiële elementen van het referentiekader weer. 

We worden in onze samenleving veelvuldig geconfronteerd met beelden als materiële of digitale 
dragers die uitdrukking geeft aan visueel waarneembare informatie. Dat gebeurt in verschillende 
contexten (op school, thuis, op het werk, in de vrije tijd) en via verschillende dragers (telecommuni-
catie, audiovisuele media, geschreven pers, multimedia zoals sociale netwerksites, maar ook beel-
dende kunst, persoonlijk fotomateriaal, ...). Deze beelden kunnen, zo geeft ook het referentiekader 
aan, ruwweg gezien en geïnterpreteerd worden vanuit twee perspectieven.  

Er is ten eerste het perspectief van de menselijke communicatie. Zowel in analoge als digitale 
media, nieuwe media als klassieke media, massamedia als eerder gepersonaliseerde media, sociale 
media als directe media, ... overal kan het beeld een belangrijke of zelfs bepalende rol spelen. Het 
beeld kan mee de vorm en inhoud van de communicatie bepalen, mee het bereik, het effect, enz. 
Beeldgeletterd zijn betekent vanuit dat communicatief perspectief dat beelden actief, bewust en kri-
tisch worden gebruikt in de communicatie met anderen. Dat vergt naast meer interpretatieve en 
sociale vaardigheden ook een aantal technische vaardigheden (voornamelijk zgn. ‘knoppenkennis’), 
zeker waar het gaat om beelden op een audiovisuele of multimediale drager. Technische omgang en 
picturale informatie primeren. 

Ten tweede is er de muzisch-creatieve of cultuureducatieve benadering van beelden. De benade-
ring van het beeld als creatief of artistiek product is anders dan die als communicatiemiddel, al is er 
wel overlap en kan een beeld als communicatiemiddel ook wel creatief en artistiek zijn (bv. bij 
reclame) net zoals een artistiek beeld ook een impliciete of expliciete communicatieboodschap in 
zich kan hebben (bv. sociaal geëngageerde kunst). Wat echter typisch is aan de muzisch-creatieve 
benadering van beelden is dat niet de technische omgang en de picturale informatie gaan primeren, 
maar dat beelden de aanzet zijn voor een zekere persoonlijke of maatschappelijke culturele reflectie. 
Die reflectie wordt aangestuurd op basis van de culturele en esthetische achtergrond, elementen en 
kenmerken van het beeld. De reflectie kan - maar moet niet - in een context van communicatie 
gebeuren, want het beeld is in dit perspectief niet zozeer de drager van boodschappen, ze is eerder 
een aanzet tot betekenisverlening. Omgekeerd kan het beeld ook een vorm geven aan een bepaalde 
(metacognitieve) reflectie over onszelf of de wereld (bv. zoals graag hebben dat we op een pasfoto 
staan zoals we zelf mooi vinden). 

3.2 Beeldgeletterdheidscompetenties 
Bij het verwerven van beeldgeletterdheidscompetenties spelen verschillende processen een rol, 
individuele (personalisatie of het zich eigen maken van beeldinformatie) zowel als collectieve (soci-
alisatie of het zich sociaal en cultureel ontplooien met beelden). Het referentiekader Beeldgeletterd-



12 

 

HOOFDSTUK 3 | HET REFERENTIEKADER BEELDGELETTERDHEID 

heid plaatst de verschillende beeldgeletterdheidscompetenties in een bepaalde structuur. Die struc-
tuur is in belangrijke mate gestoeld op de structuur van de culturele basisvaardigheden uit de cul-
tuurtheorie ‘Cultuur in de Spiegel’ van Barend van Heusden (2010). De ‘Cultuur in de Spiegel’-
theorie is een theorie die stipuleert wat cultuur is en hoe cultuur werkt. Ze neemt daarbij cogni-
tie - een verzamelterm voor alle processen van betekenisgeving door ons brein: informatieverwer-
king, geheugen, bewustzijn, ... - als inrijpoort. De theorie herkent vier generieke vaardigheden die 
essentieel zijn in de wijze waarop mensen vorm en betekenis geven aan de werkelijkheid. Dit zijn 
wat de theorie noemt ‘culturele basisvaardigheden’ die eigen zijn aan de menselijke cultuur: waar-
nemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. De structuur van deze vier culturele basisvaar-
digheden laat zich ook toepassen specifiek op het domein van beeldgeletterdheid (tabel 3.1). Beel-
den spelen immers bij elk van de vier culturele basisvaardigheden een belangrijke rol. We spreken 
dan - in lijn met het referentiekader - van ‘basisvaardigheden beeldgeletterdheid’ of ‘competentie-
clusters beeldgeletterdheid’. Samengevat zien deze er als volgt uit. 

Tabel 3.1 De vier culturele basisvaardigheden toegepast op beeldgeletterdheid 

Basisvaardigheden of competentie-
clusters beeldgeletterdheid 

Beschrijving 

- De waarneming van beelden (kortweg: 
waarnemen) 

- Waarneming omvat alle visuele vaardigheden die te maken hebben met 
het vergaren van (nieuwe) beeldinformatie. Het is geen passieve activi-
teit maar houdt de (selectieve) keuze in om beelden op te nemen, er 
aandacht aan te geven, ze op een specifieke manier op te slaan en zich 
deze ook te herinneren bij een gelijkaardig of ander beeld, enz. Waar-
nemen is dus geen automatisme maar een fysische en cognitieve vaar-
digheid die verder kan ontwikkeld worden. 

- De exploratie en het gebruik van beel-
den - mentaal en materieel (kortweg: 
verbeelden) 

- Verbeelden betreft het gebruiken of manipuleren van waargenomen 
beelden. Verbeelding moet hier dus gezien worden als het vermogen om 
van bekende beeldinformatie iets nieuws te maken. Dit kan zowel een 
mentaal proces zijn (bv. het fantaseren van beelden, al dan niet op basis 
van een waargenomen beeld) als een materieel proces zijn (bv. een 
nieuw beeld maken met een fototoestel of schildersmateriaal). 

- Het ontwikkelen en toepassen van een 
beeldtaal (kortweg: conceptualiseren) 

- Conceptualisering betekent het abstraheren van concreet waargenomen 
beelden die al dan niet zelf werden gemaakt. Conceptualiseren hangt 
zeer nauw samen met het talige vermogen om abstracte noemers te 
voorzien voor concrete beeldinformatie. Vandaar dat we conceptualise-
ren ook kunnen zien als het ontwikkelen, zich eigen maken en toepas-
sen van beeldtaal. De neiging om beelden te conceptualiseren tot een 
taal (op basis van bijvoorbeeld inhoudelijke kenmerken of stijl) is een 
typisch menselijk en aangeboren cognitief proces. Hoe men beelden 
begripsmatig benoemt of conceptualiseert (met welke noemers) is 
echter vaak het gevolg van sociale conventie, afspraak of context. 

- Het analyseren van beelden en beeld-
cultuur (kortweg: analyseren) 

- Analyseren betekent dat de inbedding en context van een beeld zo 
wordt benaderd dat de structuur of het systeem dat aan de basis ligt, 
wordt bloot gelegd (bv. de historische context van een beeld). Via het 
analyseren worden feitelijke of noodzakelijke verbanden tussen beelden 
en tussen beelden en andere informatie ontdekt en vastgelegd. 

De vier basisvaardigheden hierboven zijn vrij algemeen of generiek omschreven. Ze bevatten echter 
een heel spectrum aan meer specifieke beeldende deelvaardigheden. Bij de uitleg over het voor dit 
onderzoek gehanteerde analysekader gaan we dieper in op die deelvaardigheden.  

Niet enkel als onderdeel of component van specifieke beeldgeletterdheidsvaardigheden spelen beel-
den trouwens een rol. Beelden zijn ook zelf vaak dragers van cultuur. We doelen dan op het materi-
aal of het medium dat het beeld visueel waarneembaar maakt: het schilderij op een canvas, de foto 
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op het fotopapier, de film op pelicule, de pixels van het digitaal design, het grafische beeld of de 
grafische notitie van een symbool, enz. 

We vermelden hier nog dat de ‘Cultuur in de Spiegel’-theorie het ontwikkelen en trainen van de vier 
culturele basisvaardigheden niet als het einddoel beschouwt van het leren over of door cultuur. 
Cultureel leren of cultuureducatie heeft volgens de theorie als doel deze vier vaardigheden in te 
zetten voor de reflectie op cultuur zelf. Cultuureducatie maakt met andere woorden mensen bewust 
van hun eigen cultuur en die van anderen. Het is door dat bewustwordingsproces dat mensen eigen 
culturele interesses, voorkeuren, argumentaties, ... ontwikkelen. Kortom, het is daardoor dat indivi-
duen een eigen culturele identiteit krijgen. Het via de ‘basisvaardigheden beeldgeletterdheid’ of 
‘competentieclusters beeldgeletterdheid’ komen tot reflectie op het zelf, de omgeving, de eigen 
(beeld)cultuur en de (beeld)cultuur van anderen is daarom ook een belangrijk aspect in het analyse-
kader van deze studie. 

3.3 Het screenen van het intentioneel curriculum 
We kunnen ervan uitgaan dat verschillende beeldgeletterdheidscompetenties (op het niveau van de 
basisvaardigheden zowel als op het niveau van onderliggende deelvaardigheden) worden aangeleerd 
en getraind in ons onderwijs. Beelden vormen immers een belangrijk leermateriaal in het onderwijs. 
Daarenboven is het (mede) door voldoende competent te zijn in de omgang met beelden dat een 
persoon als een zelfbewust, kritisch en actief burger kan handelen, hetgeen een algemene doelstel-
ling is van het onderwijs. Wat die ‘voldoende competent’ is, is echter geen eenvoudige zaak, noch 
om te bepalen noch om bij de leerling(en) na te gaan.  

Een van de manieren waarop ons onderwijssysteem een bepaalde genormeerde uitspraak doet over 
het al niet voldoende beheersen van competenties is het systeem van de eindtermen en ontwikke-
lingsdoelen (ODET’en). De ODET’en kunnen we omschrijven als centraal bepaalde en vastgelegde 
minimumdoelen inzake kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes. Ze zijn centraal bepaald in de zin 
dat ze worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging van een besluit 
van de Vlaamse regering, genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad. 

Alle ODET’en zijn geformuleerd vanuit het perspectief van de leerling. Ze geven dus aan wat 
verwacht kan worden van een leerling op het einde van een bepaald onderwijsniveau. We zetten de 
precieze omschrijving van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen even op een rijtje. We beginnen 
bij het basisonderwijs: 
- “ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, in-

zicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor die leerlingenpopulatie en die 
de school bij haar leerlingen moet nastreven” (Decreet basisonderwijs, B.S. 17 april 1997, 
Art. 44); 

- “eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een be-
paalde leerlingengroep. Met minimumdoelen wordt bedoeld: enerzijds een minimum aan kennis, 
inzicht en vaardigheden die alle leerlingen van de leerlingengroep verwerven tijdens het leerproces 
en anderzijds een minimum aan attitudes die de school nastreeft bij de leerlingen (...) Eindtermen 
kunnen leergebiedgebonden of leergebiedoverschrijdend zijn” (Decreet basisonderwijs, B.S. 
17 april 1997, Art. 44). 

Het decreet voor het basisonderwijs stipuleert verder hoe met de ODET’en moet worden omge-
gaan op schoolniveau:  
- de ontwikkelingsdoelen voor het gewoon kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, 

inzicht, vaardigheden en attitudes die de school bij haar leerlingen moet nastreven; 
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- elke gewone lagere school heeft de maatschappelijke opdracht de leergebiedgebonden eindtermen met 
betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden bij de leerlingen te bereiken. Het bereiken van de 
eindtermen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopu-
latie. De leergebiedgebonden eindtermen met betrekking tot attitudes dienen door elke school bij 
de leerlingen te worden nagestreefd; 

- leergebiedoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot één leergebied, 
maar onder meer door middel van meer leergebieden of onderwijsprojecten worden nagestreefd. 
Elke gewone lagere school heeft de maatschappelijke opdracht de leergebiedoverschrijdende 
eindtermen bij de leerlingen na te streven. De school toont aan dat ze met een eigen planning aan 
de leergebiedoverschrijdende eindtermen werkt. 

Binnen de codificatie betreffende het secundair onderwijs vinden we analoge bepalingen terug: 
- “eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een be-

paalde leerlingenpopulatie in het gewoon secundair onderwijs. Met minimumdoelen wordt be-
doeld: een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, bestemd voor die leerlingen-
populatie; 

- elke school heeft de maatschappelijke opdracht de vakgebonden eindtermen met betrekking tot ken-
nis, inzicht en vaardigheden bij de leerlingen te bereiken. Het bereiken van de eindtermen zal 
worden afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie. De 
vakgebonden eindtermen met betrekking tot attitudes dienen door elke school bij de leerlingen te 
worden nagestreefd; 

- vakoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot een vakgebied, maar 
onder meer door middel van meerdere vakken of onderwijsprojecten worden nagestreefd. Elke 
school heeft de maatschappelijke opdracht de vakoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen na 
te streven; 

- ontwikkelingsdoelen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs zijn minimumdoelen op het vlak 
van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor een bepaalde 
leerlingenpopulatie (i.c. het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend leerjaar en het onthaal-
jaar) en die de school bij haar leerlingen moet nastreven. Ontwikkelingsdoelen kunnen vakgebon-
den of vakoverschrijdend zijn; 

- specifieke eindtermen zijn doelen met betrekking tot de vaardigheden, de specifieke kennis, inzichten 
en attitudes waarover een leerling van het voltijds secundair onderwijs beschikt om vervolg-
onderwijs aan te vatten.” 

De specifieke eindtermen werden ontwikkeld op basis van studieprofielen. Een studieprofiel con-
cretiseert de algemene kenmerken van een wetenschapsdomein. Specifieke eindtermen zijn geor-
dend per pool en elke pool is rechtstreeks verbonden met een bepaald studieprofiel. 

De ODET’en vormen op die manier het - van overheidswege - intentioneel curriculum voor het 
kleuter- en leerplichtonderwijs. Ze zijn gestructureerd per onderwijsniveau, (soms) per graad, 
(soms) per onderwijstype en (soms) per pool, en kunnen zowel vasthangen aan een bepaald leer-
gebied (in het kleuter en lager onderwijs) of een bepaald vak (in het secundair onderwijs) als vak- en 
leergebiedoverschrijdend geformuleerd zijn. Ze worden verder in dit rapport ook zo behandeld.  

Sommige ODET’en bestaan reeds twintig jaren (de invoering van de eindtermen werd geregeld bij 
decreet van 17 juli 1991), terwijl andere van recente datum zijn of recent werden geüpdatet. De 
huidige set van ODET’en (dd. oktober 2013) vormen het uitgangspunt van dit onderzoek, tenzij er 
op de website van het departement onderwijs (http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/) werd 
aangegeven dat de betreffende set ODET’en op 1 september 2014/2015 vervangen wordt door 
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nieuwe ODET’en en deze in oktober 2013 al gepubliceerd waren op de website (bijvoorbeeld voor 
het vak Nederlands in de derde graad SO).  

Zoals de onderzoeksvraag hierboven reeds aangaf is het bedoeling van dit onderzoek die huidige 
ODET’en te screenen op aspecten van beeldgeletterdheid. Er wordt dus meer specifiek nagegaan 
of en waar beeldgeletterdheidscompetenties in het intentioneel curriculum zijn ingebracht. Waar dat 
het geval is analyseren we die eindtermen tegen het licht van het bovenstaande kader van basis- en 
deelvaardigheden en gaat deze studie na welke patronen er zitten in de manier waarop de beeld-
geletterdheidscompetenties werden geformuleerd. Op basis hiervan kunnen dan beleidsaanbeve-
lingen worden gesuggereerd voor een herformulering, inhoudelijke aanpassing of toevoeging van 
een of meerdere ODET’s. Dit met uiteindelijk doel om het onderwijssysteem aan te moedigen op 
een voldoende, evenwichtige en consecutieve manier de beeldgeletterdheidscompetenties bij alle 
leerlingen te ontwikkelen. 
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4 |  Methode 

4.1 Operationalisatie beeldgeletterdheid 

Binnen het referentiekader Beeldgeletterdheid wordt beeldgeletterdheid als volgt gedefinieerd: 

“Beeldgeletterdheid omvat alle (vereiste) kennis, vaardigheden en attitudes om visuele voorstellingen of afbeeldingen 
te begrijpen, te gebruiken en betekenis te geven.” (p. 10) 

Dit is een generieke definitie. Om werkbaar te zijn voor het beantwoorden van de onderzoek-
vragen, vraagt het concept ‘visuele voorstelling of afbeelding’ echter om een verdere inperking, 
vooral om scherper het onderscheid te kunnen maken met documentgeletterdheid en numerieke 
geletterdheid (gecijferdheid). Het referentiekader maakt die inperking door nadruk te leggen op het 
creatieve én/of (multi)mediale aspect van beeldgeletterdheid. Beelden die geen enkele creatieve of 
(multi)mediale component omvatten (zoals wiskundige grafieken en aardrijkskundige kaarten) wor-
den op die manier van deze analyse uitgesloten. 

Voorbeelden van visuele voorstellingen die hierdoor niet verder betrokken zullen worden in de 
analyses zijn: 
- de leerlingen kunnen kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal 

en oriëntatie (ET aardrijkskunde, 1° graad SO, A-stroom); 
- de leerlingen tekenen, in een opportuun gekozen assenstelsel, een grafiek van het verband tussen 

variabelen in een gegeven betekenisvolle situatie (ET wiskunde, 2° graad KSO). 

Dit zijn - anders gezegd - beelden waarbij de producent van het beeld weinig eigen perspectief in 
het beeld gelegd heeft, maar vooral een set regels heeft gevolgd voor het maken van zijn represen-
tatie (zoals een letter ook een beeld is dat aan de hand van vooraf strikt vastgelegde linguïstische 
regels wordt gemaakt en gebruikt). Hoewel het kunnen omgaan met dit soort ‘beelden’ niet de 
focus van dit onderzoek vormde, geven we in bijlage 1 een overzicht van de ODET’en die naar dit 
soort beelden verwijzen (per onderwijsniveau en onderwijsvorm). Het kunnen ‘lezen’ van dit soort 
visuele voorstellingen is een belangrijke vaardigheid die leerlingen vaak onvoldoende verwerven 
tijdens hun schoolloopbaan.1 Het zou de moeite lonen om in de toekomst ook van deze eindter-
men een nadere analyse te maken. 

Tot slot vermelden we nog dat sommige eindtermen verwijzen naar een culturele basisvaardigheid 
die onder andere over visuele waarneming/verbeelding/conceptualisering/analyse kan gaan, zonder 
dat als mogelijkheid te specifiëren (bv. ‘De kleuters kunnen gerichte aandacht opbrengen voor ver-
schillende sensorische prikkels en deze rustig laten inwerken’, ontwikkelingsdoel Lichamelijke Op-
voeding voor het KO). We hebben er voor gekozen om deze ET’en niet weg te laten uit de analyse, 
maar we geven ze in de verschillende tabellen wel weer op een lichtgrijze achtergrond. 

 
1  Deze claim wordt bevestigd door de resultaten van internationaal surveyonderzoek zoals PIAAC, PIRLS, PISA, IALS en AES dat aan-

toont dat niet iedereen op het einde van het leerplichtonderwijs de geletterdheidscompetenties heeft verworven die als voldoen-
de worden geacht om te functioneren in de maatschappij en om persoonlijke doelstellingen te bereiken. Dit geldt ook voor 
geletterdheidscompetenties die met bv. grafieken, tabellen, kaart, enz. te maken hebben. 
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4.2 Analysekader 
Op basis van de theoretische uitgangspunten van het ‘referentiekader Beeldgeletterdheid’ werd 
onderstaand analysekader ontworpen.  

Dit analysekader is een noodzakelijke stap in de screening van de ODET’en omdat de theoretische 
concepten uit het referentiekader, zoals ‘beeldgeletterdheid’ en alle processen en competenties die 
er aan vasthangen, niet altijd zomaar ‘herkenbaar’ zijn in een tekst. Het analysekader kan dus gezien 
worden als een ‘tussenstap’ tussen het eerder definiërende en dus abstraherende niveau van het 
referentiekader en de meer concrete verwachtingen geformuleerd in de ontwikkelingsdoelen en 
eindtermen. De codes van het analysekader werden hier zo omschreven dat ze werkzaam zijn voor 
een kwalitatief-interpreterende screening, maar die de screening ook in lijn houden met de onder-
zoeksvragen en het referentiekader. 

Naast een vorm van operationalisering van de concepten uit het referentiekader biedt het analy-
sekader ook een structuur om de screening van de ODET’en op een systematische en beredeneerde 
wijze te ondernemen. Het door middel van een coderingsschema toewijzen van tekst aan bepaalde 
categorieën kan zelfs als essentieel beschouwd worden voor de inhoudsanalyse die we hier beogen 
(Neuendorf, 2002). De structuur bestaat hier in hoofdzaak uit een opdeling van de codes in basis- 
en deelvaardigheden. Dit is een operationalisering en specificering van de indeling die eerder ook in 
het referentiekader werd gehanteerd en alsook in de theorie ‘Cultuur in de Spiegel’ (cf. punt 3.2). 
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Tabel 4.1 De vier basisvaardigheden uit de theorie Cultuur in de Spiegel, opgedeeld naar 
deelvaardigheden 

Vaardigheid Deelvaardigheid Code 

Het waarnemen van beelden 
(waarneming) 

(Openheid voor) waarneming van beelden (attitude) en besef 
van wat dit (emotioneel) teweeg brengt 

W1 

 Gecontroleerde zintuiglijke waarneming door gerichte aan-
dacht (gestuurd door emotie of herkenning) 

W2 

 Het memoriseren en herkennen van beeldinformatie W3 

 Waarneming in functie van reflectie en reflecteren op het 
waarnemen 

WR 

Het maken, gebruiken en bewerken 
van beelden - mentaal en materieel 
(verbeelding) 

Mentale representatie en beeldend vermogen V1 

 Creatie: materieel en creatief gebruiken van materialen en 
technieken 

V2 

 Verbeelding in functie van reflectie en reflectie op het verbeel-
den 

VR 

 Bijsturen van verbeelding na reflectie VRB 

Het ontwikkelen en toepassen van een 
beeldtaal (conceptualisatie) 

Labelen (de conceptuele categorisering van beelden: pictorale 
structuur en organisatie, stijl, genre, compositie, narrativiteit, 
enz.). Het creëren van een verbaal referentiekader 

C1 

 Interpreteren, duiden en betekenis geven (bv. onderscheiden 
feit en fictie) 

C2 

 Conceptualisering in functie van reflectie en reflectie op het 
conceptualiseren 

CR 

 Bijsturen van conceptualisatie na reflectie CRB 

Het analyseren van beelden en beeld-
cultuur (analyse) 

Onderzoeken (ontleden, contextualiseren) A1 

 Evalueren/toetsen/verklaren (een waarde toekennen) A2 

 Analyseren in functie van reflectie en reflectie op het analyse-
ren 

AR 

 Bijsturen van analyse na reflectie ARB 

Bijkomend werden nog enkele andere concepten aan het analysekader toegevoegd die centraal staan 
in het referentiekader. 
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Tabel 4.2 Aanvullende concepten uit het referentiekader ter codering van de ODET’en 

Concepten Omschrijving concepten Code 

Verwijzing naar cross-over Er is een verwijzing naar de link tussen beelden 
enerzijds en niet-visuele representaties anderzijds 
(zoals bv. geluid, geschreven tekst, geur, enz.) 

Cross 

Communicatiegericht Er is een verwijzing naar het functionele aspect van 
beelden waarbij het beeld als element van commu-
nicatie voorop staat. 

CommMet 

Artistiek Er is een verwijzing naar het creatieve aspect van 
beelden en de omgang met beelden. Daarbij staat 
niet het beeld als element van communicatie 
voorop, maar wel de esthetiek van de vorm. 

Art 

Autonomie Verwijzing naar de mate van autonomie bij de om-
gang met beelden. Dit omvat aspecten zoals bege-
leiding, beslissingsrecht, eigen initiatief, ... 

Auto 

Verantwoordelijkheid Verwijzing naar de mate waarin men (mede) ver-
antwoordelijk is voor de omgang met beelden of 
een deelaspect ervan. 

Verantw 

Tot slot werden gaandeweg nog een paar aanvullende concepten gehanteerd om de ODET’en te 
coderen, nl.: 
- het ‘Communiceren over beelden’ (code ‘CommOver’); 
- verwijzingen naar de esthetische ervaring, met name ‘Plezier beleven/genieten’ (code ‘Plezier’) of 

‘het ervaren/creëren van schoonheid’ (‘Schoonheid’). 

4.3 Codering 
Het is belangrijk kort wat duiding te geven bij de manier waarop de codering in dit onderzoek ver-
lopen is. Bij de codering werd voornamelijk voortgegaan op de manifeste inhoud van de tekst van 
de ODET’en. De uitgangspunten die een kader voor de ODET’en bieden, werden niet in rekening 
gebracht. Het gaat met andere woorden om de inhoud zoals die letterlijk geschreven en dus direct 
waarneembaar of toegankelijk is. Dit neemt echter niet weg dat een dergelijke screening ook auto-
matisch met de latente inhoud van een tekst te maken heeft. Een tekst kan immers verschillende 
onderliggende betekenissen hebben of bepaalde zaken die niet letterlijk beschreven zijn toch impli-
ceren of veronderstellen. Zo impliceren heel wat (deel)vaardigheden de inzet van andere 
(deel)vaardigheden, zonder dat deze vermeld worden als zodanig. Zo kunnen competenties die te 
maken hebben met de analyse van beelden en beeldcultuur zo geformuleerd zijn in de ODET’en 
dat de lezer er vanuit moet gaan dat het bekijken en benoemen van beelden aan deze competentie 
‘vooraf’ moet gaan of gegaan zijn. We hebben er echter bij de codering voor geopteerd om deze 
geïmpliceerde (deel)vaardigheden niet als dusdanig te coderen, maar enkel de (deel)vaardigheden die 
manifest of expliciet vermeld worden. Deze keuze heeft qua analyse het voordeel dat er uitspraken 
kunnen gedaan worden over de mate waarin elke (deel)vaardigheid afzonderlijk expliciet aandacht 
krijgt en of er bij de intrede van meer abstraherende (deel)vaardigheden (zoals het ontleden van een 
beeld) eventueel sprake is van verminderde aandacht voor meer concrete (deel)vaardigheden (zoals 
de openheid en flexibiliteit tonen om nieuwe beeldinformatie op te nemen) die men evenwel moet 
beheersen om de andere (deel)vaardigheid aan te kunnen. 
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5 |  Resultaten en beschrijvende analyse 

5.1 Noot over de betrouwbaarheid van de codering 
Wanneer we de eigenheid van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen en de eigenheid van het ana-
lysekader in acht nemen, moeten we ermee rekening houden dat de interbeoordelaarsbetrouwbaar-
heid (inter rater reliability of inter coder reliability) - hier te begrijpen als: de mate waarin twee of meer-
dere onderzoekers dezelfde codes (zouden) toekennen aan dezelfde ODET’en - wellicht niet opti-
maal is. We gaan kort in op de aard van beide bronnen van mogelijke ruis. 

Ten eerste is de betekenis van de ODET’en zelf niet altijd duidelijk. Sommige eindtermen zijn erg 
vaag (bv. ‘De leerlingen gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen’ of ‘De kleuters 
kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen’), andere zijn onduidelijk 
(bv. ‘De kleuters tonen in het handelend omgaan met betekenisinhouden een toenemend begrijpen, 
toepassen en verwoorden van voorstellingen (fantasie)’) of verwarrend (bv. wat is de functie van de 
visuele informatie in de ET ‘De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van en bij de 
reflectie op spreektaken visuele informatie gebruiken’?), nog andere zijn soms misleidend naar 
termgebruik (bv. ‘De leerlingen herkennen de impact van cultuur- en kunstbeleving op het eigen 
gevoelsleven en gedrag en dat van anderen’; wordt met ‘herkennen’ hier niet eerder ‘erken-
nen’/’realiseren’ bedoeld?). 

Ten tweede zorgt ook het analysekader er met zijn vrij hoge niveau van abstractie voor dat de af-
stand tot concrete ODET’en soms groot is, wat het herkennen van bepaalde vaardigheden in con-
crete eindtermen niet vereenvoudigt. 

Nagaan hoe hoog de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid precies is, gebeurt idealiter door middel 
van een vergelijking van de codes zoals toegekend door twee of meer onafhankelijke beoordelaars 
(o.b.v. een identiek analysekader). Een volledige hercodering van alle ODET’en door een tweede 
onafhankelijke beoordelaar was jammer genoeg niet haalbaar binnen het bestek van dit onderzoek. 
Wel vond een onafhankelijke tweede codering plaats van alle ODET’en waar aspecten van beeld-
geletterdheid in werden getraceerd en dat enkel voor de basis- en deelvaardigheden uit het analyse-
kader (dus alle ODET’en en codes vervat in de paragrafen 5.2.1 tot en met 5.2.3 van dit rapport). 
Op basis van deze dubbele codering werd vervolgens de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bere-
kend (Cohen’s Kappa, gebruik makend van de software ReCal2). Voor alle codes lag Cohen’s Kappa 
hoger dan 0.708 (de betrouwbaarheid lag het laagst voor de code C1). Voor heel wat gecodeerde 
deelvaardigheden was Cohen’s Kappa gelijk of bijna gelijk aan 1 hetgeen een (bijna) volledige over-
eenstemming impliceert. Rekening houdend met het aantal gehanteerde codes (16) en het totale 
aantal ODET’en (N=157) betrokken in deze dubbele codering, mogen deze interbeoordelaars-
betrouwbaarheidscijfers zeker als voldoende worden beschouwd en werkbaar als grond voor de 
analyses. 

5.2 Aandacht voor de vier basisvaardigheden in de eindtermen/ontwikkelingsdoelen 
In deze paragraaf gaan we na hoe de verschillende algemene basis- en deelvaardigheden of clusters 
van beeldgeletterdheidscompetenties die deel zijn van het ‘Competentiekader beeldgeletterdheid’ 
voorkomen in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het kleuter- en leerplichtonderwijs. We 
doen dat door per onderwijsniveau telkens de ODET’s per basisvaardigheid (referentiekader p. 14) 
weer te geven, gevolgd door een korte beschrijvende analyse. 
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5.2.1 Kleuteronderwijs 

a) Waarnemen (waarneming van beelden) 

Tabel 5.1 Waarnemen bij kleuters 

Leergebied Ontwikkelingsdoel W1 W2 W3 WR 

LO 1.39 De kleuters kunnen gerichte aandacht opbrengen voor ver-
schillende sensorische prikkels en deze rustig laten inwerken 

x x   

Muz. Vorm. 1.1 De kleuters kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen 
versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen 

 x x  

Muz. Vorm. 1.2 De kleuters kunnen materiaalgevoeligheid ontwikkelen door 
exploreren en experimenteren 

x x   

Muz. Vorm. 1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering 
onderscheiden en de ontdekking van beeldelementen verwoorden 

 x x  

Muz. Vorm. 5.1 De kleuters kunnen alert omgaan met voor hen bestemde 
audiovisuele boodschappen 

x    

Muz. Vorm. 5.2 De kleuters kunnen vaststellen dat klanken, beelden en bewe-
gingen elkaar wederzijds beïnvloeden 

   x 

Muz. Vorm. 5.3 De kleuters kunnen de volgorde van een reeks van voorwerpen, 
prenten, beelden, klanken en geluiden vaststellen, veranderen, 
schikken, herschikken en er een nieuw verhaal rond vertellen 

 x   

Muz. Vorm. 5.4 De kleuters kunnen bewuster luisteren en kijken naar de hoe-
veelheden geluiden en klanken en zeer eenvoudige audiovisuele 
boodschappen 

x x   

Muz. Vorm. 6.1 De kleuters kunnen openstaan voor nieuwe dingen uit hun 
omgeving 

x    

Muz. Vorm. 6.2 De kleuters kunnen ervan genieten bezig te zijn met de dingen 
die hen omringen om hun expressiemogelijkheden te ontdekken 

x    

Muz. Vorm. 6.4 De kleuters kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijd-
genoten, behorend tot de eigen en de andere culturen 

x   x 

Ndl. 3.3 De kleuters kunnen op materialen, in boeken, op uithangborden, 
lettertekens onderscheiden van andere tekens 

  x  

Ndl. 4.3 De kleuters kunnen onvolledige eenvoudige beelden aanvullen   x x 

WO 1.1 De kleuters kunnen verschillen onderscheiden in geluid, geur, 
kleur, smaak en voelen 

 x   

WO 6.5 De kleuters kennen de betekenis van volgende pictogrammen: 
de pijl, de uitgang, het toilet 

  x  

WO 6.6 De kleuters kunnen voorstellingen van vertrouwde plaatsen en 
voorwerpen herkennen 

  x  

Wisk. Init. 3.2 De kleuters kunnen vanuit verschillende gezichtspunten die ze 
zelf concreet innemen, verwoorden hoe eenzelfde voorwerp, 
gebouw of persoon er telkens anders uitziet 

  x x 

* W1 = (openheid voor) waarneming van beelden, besef van wat dit (emotioneel) teweeg brengt; W2 = 
bewuste/gecontroleerde waarneming van beelden; W3 = memoriseren en herkennen van beeldinformatie; 
WR = reflectie op of n.a.v. waarnemen. 

Binnen de OD’en van het kleuteronderwijs gaat er veel aandacht naar de competentiecluster Waar-
nemen van beelden en dit niet enkel binnen het leergebied Muzische Vorming. Ook binnen de leer-
gebieden Wereldoriëntatie, Nederlands, Wiskundige Initiatie en Lichamelijke Opvoeding vinden we 
telkens aandacht voor twee of drie van de concrete deelvaardigheden. Globaal kunnen we spreken 
van een evenwichtige aandacht voor de vier deelvaardigheden over de leergebieden heen. Zelfs het 
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aspect ‘Reflectie op of naar aanleiding van waarneming’ (WR) vinden we terug bij vier OD’en. 
Hoewel het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen van kleuterleeftijd nog in volle ontwikkeling is, 
wordt in die OD’en toch al een aanzet gegeven om de kinderen te trainen in vaardigheden om over 
zichzelf en hun plaats in de omgeving en wereld te reflecteren (gestuurd door doelen die ingaan op 
issues zoals: Wat ontbreekt er? Wat is vertrouwd? Wat is mijn standpunt en hoe relatief is dat? Hoe 
zijn elementen in mijn omgeving verbonden?) 

b) Verbeelden (de exploratie en het gebruik van beelden - mentaal en materieel) 

Tabel 5.2 Verbeelden bij kleuters 

Leergebied Ontwikkelingsdoel V1 V2 VR VRB

LO 1.33 De kleuters tonen in het handelend omgaan met betekenis-
inhouden een toenemend begrijpen, toepassen en verwoorden 
van: ... voorstellingen (fantasie) ... 

x    

Muz. Vorm. 1.2 De kleuters kunnen materiaalgevoeligheid ontwikkelen door 
exploreren en experimenteren 

 x   

Muz. Vorm. 1.4 De kleuters kunnen verschillende beeldende, technische midde-
len aanwenden en samen gebruiken om tot beeldend werk te komen 

 x   

Muz. Vorm. 1.5 De kleuters kunnen impressies uiten in een persoonlijke, 
authentieke creatie en plezier scheppen in het zoeken en vinden 

x x x x 

Muz. Vorm. 5.3 De kleuters kunnen de volgorde van een reeks van voorwerpen, 
prenten, beelden, klanken en geluiden vaststellen, veranderen, 
schikken, herschikken en er een nieuw verhaal rond vertellen 

x x x x 

Muz. Vorm. 6.2 De kleuters kunnen ervan genieten bezig te zijn met de dingen 
die hen omringen om hun expressiemogelijkheden te ontdekken 

 x   

Muz. Vorm. 6.3 De kleuters kunnen vertrouwen op hun expressiemogelijkheden 
en durven hun eigen expressiestijl tonen 

 x   

Ndl. 2.10 De kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen 
en situaties en vanuit eigen verbeelding/beleving hierop inspelen 

x    

Ndl. 4.1 De kleuters kunnen een ervaring, een verhaal weergeven door 
middel van visueel materiaal 

 x   

WO 6.1 De kleuters kunnen een menselijke figuur tekenen met de 
belangrijkste lichaamsdelen (het hoofd, de romp, de benen, de 
armen, de oren, de ogen, de neus en de mond) op de juiste plaats 

 x   

* V1 = mentale voorstelling en beeldend vermogen; V2 = creatief gebruiken van materialen en technieken; VR 
= reflectie op of n.a.v. verbeelden; VRB = bijsturen van verbeelding na reflectie. 

De aandacht voor de competentiecluster De exploratie en het gebruik van beelden (mentaal en materieel) in 
de OD’en van het KO is duidelijk kleiner dan die voor De waarneming van beelden, maar toch krijgen 
deze competenties nog heel wat aandacht. Opnieuw vinden we de OD’en die aandacht hebben 
voor de exploratie en het gebruik van beelden terug in verschillende leergebieden, met Muzische 
Vorming voorop. Alle deelvaardigheden komen aan bod, maar er is wel duidelijk het meeste aan-
dacht voor de deelvaardigheid ‘Creatie’ (V2), wat betekent dat volgens de OD’en de jonge kinderen 
vooral beeldgeletterdheidscompetenties (moeten) opdoen door actief met materiële beelden te wer-
ken, meer dan enkel met mentale beelden of mentale voorstellingen. Twee OD’en houden een 
reflectieve component in, nl. ‘De kleuters kunnen impressies uiten in een persoonlijke, authentieke 
creatie en plezier scheppen in het zoeken en vinden’ en ‘De kleuters kunnen de volgorde van een 
reeks van voorwerpen, prenten, beelden, klanken en geluiden vaststellen, veranderen, schikken, her-
schikken en er een nieuw verhaal rond vertellen’. Deze OD’en zijn er (nog) niet zozeer op gericht 
om kinderen op die jonge leeftijd cultureel zelfbewust te maken of om hen te helpen een culturele 
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identiteit te creëren, maar ze stellen wel als doel dat het kind leert beseffen dat het iets uniek kan 
creëren dat nog niet bestond wat een basale reflectie is op zichzelf in een bepaalde context. Verder 
valt op dat de OD’en wat betreft De exploratie en het gebruik van beelden doorgaans focussen op één 
deelvaardigheid, met de twee hoger genoemde OD’en als uitzondering die net alle deelvaardigheden 
integreren. 

c)  Conceptualiseren (het ontwikkelen en toepassen van een beeldtaal) 

Tabel 5.3 Conceptualiseren bij kleuters 

Leergebied Ontwikkelingsdoel C1 C2 CR CRB

Muz. Vorm. 1.1 De kleuters kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen 
versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen 

x    

Muz. Vorm. 1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering 
onderscheiden en de ontdekking van beeldelementen verwoorden 

x    

Muz. Vorm. 5.3 De kleuters kunnen de volgorde van een reeks van voorwerpen, 
prenten, beelden, klanken en geluiden vaststellen, veranderen, 
schikken, herschikken en er een nieuw verhaal rond vertellen 

x x   

Ndl. 2.5 De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, 
vorm, grootte of een specifieke eigenschap 

x    

Ndl. 5.4 Zij beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, letter-
tekens, ...) dienen om boodschappen over te dragen 

 x   

WO 4.5 De kleuters kunnen beseffen dat sommige mensen een andere 
levenswijze hebben dan zijzelf, als ze geconfronteerd worden met 
beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur 

 x   

* C1 = catalogiseren en labelen van beelden; C2 = betekenis geven, duiden; CR = reflectie op of n.a.v. het 
conceptualiseren; CRB = bijsturen van conceptualisering na reflectie. 

Competenties die te maken hebben met het ontstaan en gebruik van beeldtaal alsook het begrips-
matig categoriseren van beelden in functie van reflectie zijn nog wat minder aanwezig in de OD’en 
dan de competenties die te maken hebben met de exploratie en het gebruik van concrete beelden. 
We vinden ze terug binnen de leerdomeinen Muzische Vorming, Nederlands en Wereldoriëntatie. 
Het gaat in concreto over twee deelvaardigheden, nl. het labelen van beelden (C1) en het interpre-
teren van beelden (C2). Er wordt van kleuters (nog) niet verwacht dat ze conceptualiseren in functie 
van zelfreflectie of reflecteren op deze aspecten van conceptualisatie (CR) of hun manier van labe-
len en interpreteren bijsturen in functie van een dergelijke reflectie (CRB). Het conceptualiseren van 
waarneembare beelden in taal of symbolen kan sowieso gezien worden als een vrij abstraherende 
competentie waar kleuters nog maar in beperkte mate aan toe zijn. Het inzetten van die conceptua-
lisering (bv. eigen beeldtaal) met de bedoeling te reflecteren over je zelf (bv. zelfbeeld), de omgeving 
(bv. de kijk op het eigen gezin) of de samenleving is dan vanzelfsprekend ook beperkt. 
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d)  Analyseren bij kleuters (het analyseren van beelden en beeldcultuur) 

Tabel 5.4 Analyseren bij kleuters 

Leergebied Ontwikkelingsdoel A1 A2 AR ARB

Muz. Vorm. 5.2 De kleuters kunnen vaststellen dat klanken, beelden en 
bewegingen elkaar wederzijds beïnvloeden 

x  x  

Muz. Vorm. 5.3 De kleuters kunnen de volgorde van een reeks van voorwerpen, 
prenten, beelden, klanken en geluiden vaststellen, veranderen, 
schikken, herschikken en er een nieuw verhaal rond vertellen 

x    

* A1 = onderzoeken, ontleden, contextualiseren; A2 = evalueren, waarde toekennen, toetsen; AR = reflectie 
op of n.a.v. analyseren; ARB = bijsturen van analyse na reflectie. 

Er konden binnen de OD’en van het KO slechts twee OD’en teruggevonden worden waarin 
sprake is van een vorm van analyse van beelden of beeldcultuur. Dat analyseren gaat dan ook om een set 
van beeldgeletterdheidscompetenties met het hoogste niveau van cognitieve abstractie, een vaardig-
heid die beheersing van de andere beeldgeletterdheidscompetenties veronderstelt. Voor beide 
betrokken OD’en vinden we een verwijzing naar het ontleden en contextualiseren van beelden 
(A1), naast één reflexief element (AR). Het evalueren van en toekennen van een waarde aan beelden 
(A2) (bv. het kunnen onderbouwen van de eigen esthetische voorkeuren) wordt volgens het inten-
tioneel curriculum dus nog niet verwacht van kinderen op kleuterleeftijd. 
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5.2.2 Lager Onderwijs 

a) Waarnemen (waarneming van beelden) 

Tabel 5.5 Waarnemen bij leerlingen van de lagere school 

Leergebied Eindterm W1 W2 W3 WR 

Frans Luisteren: 4 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 
toe: gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief materiaal 

 x   

Frans Lezen: 9 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe: 
gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal 

 x   

Muz. Vorm. 1.1* De leerlingen kunnen door middel van kunst- en beeld-
beschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beel-
den en beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende 
culturen 

 x   

Muz. Vorm. 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kij-
ken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en erover praten

x  x x 

Muz. Vorm. 1.3 De leerlingen kunnen beeldinformatie herkennen, begrijpen, 
interpreteren en er kritisch tegenover staan 

  x  

Muz. Vorm. 1.6 De leerlingen kunnen tactiele, visuele impressies, ervaringen, 
gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven 

x    

Muz. Vorm. 5.1 De leerlingen kunnen beeldsignalen waarnemen zodat men 
opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en 
herkennen 

 x x  

Muz. Vorm. 5.4 De leerlingen kunnen een eigen audiovisuele taal gebruiken en 
het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats toekennen 

   x 

Muz. Vorm. 5.5 De leerlingen kunnen eenvoudige, audiovisuele informatie uit de 
eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en vergelijken 

  x  

Muz. Vorm. 6.1* De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving 
ontdekken 

x x   

Muz. Vorm. 6.2* De Leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar kunst kijken 
en luisteren 

x    

Muz. Vorm. 6.5* De leerlingen kunnen respect betonen voor uitingen van leef-
tijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen 

x   x 

WO 4.5* De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de 
reclame en de media 

   x 

* W1 = (openheid voor) waarneming van beelden, besef van wat dit (emotioneel) teweeg brengt; W2 = 
bewuste/gecontroleerde waarneming van beelden; W3 = memoriseren en herkennen van beeldinformatie; 
WR = reflectie op of n.a.v. waarnemen. 

Ook in de eindtermen van de lagere school vinden we heel wat aandacht voor het waarnemen van 
beelden. De spreiding over de verschillende leergebieden is wel minder dan in het kleuteronderwijs. 
De vier deelvaardigheden van het waarnemen komen ook min of meer in gelijke mate aan bod in de 
ET’en. 
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b) Verbeelden (de exploratie en het gebruik van beelden) 

Tabel 5.6 Verbeelden bij leerlingen van de lagere school 

Leergebied Eindterm V1 V2 VR VRB

Muz. Vorm. 1.4* De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beel-
dend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven 

 x   

Muz. Vorm. 1.5 De leerlingen kunnen beeldende problemen oplossen, tech-
nieken toepassen en gereedschappen en materialen hanteren om 
beeldend vorm te geven op een manier die hen voldoet 

 x x  

Muz. Vorm. 1.6 De leerlingen kunnen tactiele, visuele impressies, ervaringen, 
gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven 

x x   

Muz. Vorm. 3.3 De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gespro-
ken tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, 
beeldend of dramatisch weergeven 

x x   

Muz. Vorm. 5.2 De leerlingen kunnen ervaren dat een visueel beeld al dan niet 
vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan 
oproepen 

x  x  

Muz. Vorm. 5.3 De leerlingen kunnen soorten van eenvoudige hedendaagse 
audiovisuele opnamen en weergavetoestellen (informatiedragers) 
aanwijzen, benoemen en ze creatief bedienen 

 x   

Muz. Vorm. 5.4 De leerlingen kunnen een eigen audiovisuele taal gebruiken en 
het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats toekennen 

 x   

Muz. Vorm. 6.3* De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen 
waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen 

 x   

Muz. Vorm. 6.4* De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressie-
mogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen 

 x x  

* V1 = mentale voorstelling en beeldend vermogen; V2 = creatief gebruiken van materialen en technieken; VR 
= reflectie op of n.a.v. verbeelden; VRB = bijsturen van verbeelding na reflectie. 

Wanneer er binnen de ET’en van het LO verwezen wordt naar Verbeelden, gebeurt dat enkel nog 
binnen het leergebied Muzische Vorming. Globaal zit het aantal relevante ET’en echter nog op een 
zelfde peil als in het KO. Ook de spreiding over de deelvaardigheden is gelijkaardig als in het KO: 
de creatie van beelden met materialen en technieken (V2) staat nl. voorop als aandachtspunt. Aan-
dacht voor beeldend vermogen (fantaseren van beelden, mentaal representeren van beelden) (V1) 
en verbeelden in functie van reflectie/reflectie op verbeelden (VR) is er opnieuw minder en een 
verwijzing naar het bijsturen van de verbeelding op basis van reflectie (VRB) konden we niet terug-
vinden. 
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c) Conceptualiseren (het ontwikkelen en toepassen van een beeldtaal) 

Tabel 5.7 Conceptualiseren bij leerlingen van de lagere school 

Leergebied Eindterm C1 C2 CR CRB

Frans 4 Luisteren - Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 
toe: gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief materiaal 

 x   

Frans 9 Lezen - Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 
toe: gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal 

 x   

Frans 15 Spreken - Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 
toe: gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal 

 x   

Muz. Vorm. 1.1* De leerlingen kunnen door middel van kunst- en beeld-
beschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beel-
den en beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende 
culturen 

x x   

Muz. Vorm. 1.3 De leerlingen kunnen beeldinformatie herkennen, begrijpen, 
interpreteren en er kritisch tegenover staan 

 x   

Muz. Vorm. 5.1 De leerlingen kunnen beeldsignalen waarnemen zodat men 
opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en 
herkennen 

 x   

Muz. Vorm. 5.4 De leerlingen kunnen een eigen audiovisuele taal gebruiken en 
het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats toekennen 

 x   

Ndl. 1.7 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de 
informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij 
een voor hen bestemde informatieve tv.-uitzending 

x    

* C1 = catalogiseren en labelen van beelden; C2 = betekenis geven, duiden; CR = reflectie op of n.a.v. het con-
ceptualiseren; CRB = bijsturen van conceptualisering na reflectie. 

Ten opzichte van de kleuterschool zien we in de eindtermen van de lagere school een stijgende 
aandacht voor het conceptualiseren en dus het ontwikkelen van een talige of begripsmatige component 
bij het omgaan met beelden. We vinden die aandacht binnen de Muzische Vorming enerzijds en 
binnen de taalvakken Frans en Nederlands anderzijds. Het betreft in de eerste plaats aspecten van 
duiding en betekenis geven (C2), maar daarnaast komt het labelen of begripsmatig noemers toeken-
nen aan beelden (C1) ook nog aan bod. Er werd in geen enkele eindterm een verwijzing terug-
gevonden naar het conceptualiseren (bv. gebruik van een beeldtaal) in functie van het reflecteren 
over zichzelf, de onmiddellijke context of de samenleving, noch enige reflectie op de manier 
waarop we conceptualiseren, wat dan ook al een behoorlijk abstraherend denkvermogen vereist. 
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d) Analyseren (analyseren van beelden en beeldcultuur) 

Tabel 5.8 Analyseren bij leerlingen van de lagere school 

Leergebied Eindterm A1 A2 AR ARB

Muz. Vorm. 1.1* De leerlingen kunnen door middel van kunst- en beeld-
beschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beel-
den en beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende 
culturen 

x x   

Muz. Vorm. 1.3 De leerlingen kunnen beeldinformatie herkennen, begrijpen, 
interpreteren en er kritisch tegenover staan 

 x   

Muz. Vorm. 5.1 De leerlingen kunnen beeldsignalen waarnemen zodat men 
opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en 
herkennen 

 x   

Muz. Vorm. 5.4 De leerlingen kunnen een eigen audiovisuele taal gebruiken en 
het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats toekennen 

 x   

Muz. Vorm. 5.5 De leerlingen kunnen eenvoudige, audiovisuele informatie uit de 
eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en vergelijken 

x    

* A1 = onderzoeken, ontleden, contextualiseren; A2 = evalueren, waarde toekennen; AR = reflectie op of 
n.a.v. analyse; ARB = bijsturen van analyse na reflectie. 

In de eindtermen van de lagere school vinden we tenslotte opvallend veel (in vergelijking met de 
andere onderwijsniveaus) aandacht voor het analyseren van beeldinformatie en beeldcultuur (bv. ‘het 
massale audiovisuele aanbod’). Enkel in de derde graad van het SO vinden we een gelijkaardige 
aandacht voor deze culturele basisvaardigheid. Het gaat in de eerste plaats om de deelvaardigheid 
‘Evalueren’ (A2) en daarnaast vinden we twee verwijzingen naar het ‘Onder-
zoeken/contextualiseren’ (A1). Ook op vlak van analyse vinden we voor het LO dus geen enkele 
eindterm terug met een duidelijke reflectieve component (AR of ARB). 
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5.2.3 Secundair Onderwijs 

5.2.3.1 Eerste graad SO 

a) Waarnemen (de toegang tot en de waarneming van beelden) 

Tabel 5.9 Waarnemen bij leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs 

Vak Stroom ODET W1 W2 W3 WR 

Art. Opv. A/B 4 De leerlingen kunnen een eenvoudige interactie tussen 
beeld en geluid in de media en mediakunst waarnemen en 
begrijpen 

x   x 

Art. Opv. A/B 1 De leerlingen kunnen gericht kijken en hun kijkervaring 
toetsen aan reeds verworven kennis, vroegere ervaringen 
of eigen fantasie 

 x x x 

Art. Opv. A/B De leerlingen kunnen de functies van aangeboden beeld-
taal waarnemen en vergelijken 

 x x  

Art. Opv. A/B De leerlingen kunnen verschillende beeldaspecten identi-
ficeren 

 x x  

Art. Opv. A/B De leerlingen kunnen hun persoonlijke mening geven 
over diverse beeldende creaties uit verschillende culturen 
en belangstelling opbrengen voor beeldende creaties, 
zowel traditionele als nieuwe, met inbegrip van deze bui-
ten hun eigen culturele leefwereld 

x    

Art. Opv. A/B 11 De leerlingen kunnen verwoorden dat hun visuele 
beleving beïnvloed wordt door stemming, voorkeur of 
vooroordeel 

x   x 

Art. Opv. A 12 De leerlingen kunnen de grote diversiteit van beeld-
creaties aanwijzen en de doelgerichtheid en eventuele 
consumptiegerichtheid ervan verwoorden 

   x 

Fr./Eng. A 6 Luisteren - Indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visueel 
en auditief materiaal 

 x   

Fr./Eng. A 12 Lezen - Indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visueel 
materiaal 

 x   

Maatsch. 
Vorm. 

B 22 De leerlingen herkennen door gericht waarnemen of 
na onderzoek een aantal landschappen in de eigen omge-
ving 

 x x  

Nat. Wet. B 1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun 
zintuigen en de waarnemingen weergeven 

 x   

* W1 = (openheid voor) waarneming van beelden, besef van wat dit (emotioneel) teweeg brengt; W2 = 
gecontroleerde waarneming van beelden; W3 = memoriseren en herkennen van beeldinformatie; WR = 
reflectie op of n.a.v. waarnemen. 

Ook in de eindtermen van de eerste graad van het secundair onderwijs zien we - net als bij de 
eindtermen voor het basisonderwijs - een sterke aandacht voor de toegang tot en het waarnemen 
van beelden. Het gaat in de eerste plaats om eindtermen voor het vak ‘Artistieke Opvoeding’, waar-
bij de vereisten qua Waarnemen op één eindterm na (‘De leerlingen kunnen de grote diversiteit van 
beeldcreaties aanwijzen en de doelgerichtheid en eventuele consumptiegerichtheid ervan verwoor-
den’ staat enkel in de ET’en voor de A-stroom) gelijk geformuleerd zijn voor de A- en de B-
stroom. De vier deelvaardigheden komen binnen de eindtermen van dit vak stuk voor stuk aan bod, 
ook het ‘Reflecteren op of naar aanleiding van het waarnemen’ (WR). Deze ET’en combineren wel 
vaak twee tot drie deelvaardigheden. Verder zien we voor de A-stroom nog bijkomende aandacht 
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voor Waarnemen binnen de vakken ‘Frans/Engels’ en voor de B-stroom binnen de vakken ‘Maat-
schappelijke Vorming’ en ‘Natuurwetenschappen’. Binnen deze vakken gaat het telkens om ofwel 
‘Bewuste/gecontroleerde waarneming’ (W2) of het ‘Memoriseren of herkennen van beeldinforma-
tie’ (W3). 

a) Verbeelden (de exploratie en het gebruik van beelden – mentaal en materieel) 

Tabel 5.10 Verbeelden bij leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs 

Vak Stroom ODET V1 V2 VR VRB

Art. Opv. A/B 1 De leerlingen kunnen gericht kijken en hun kijkervaring 
toetsen aan reeds verworven kennis, vroegere ervaringen 
of eigen fantasie 

x    

Art. Opv. A/B 5 De leerlingen kunnen onder begeleiding verschillende 
methoden en technieken functioneel gebruiken 

 x   

Art. Opv. A/B 6 De leerlingen kunnen hun gedachten en ideeën door 
middel van een schets vastleggen 

x x   

Art. Opv. A/B 7 De leerlingen kunnen onder begeleiding kleuren op 
expressieve, impressieve en symbolische wijze toepassen 

x x   

Art. Opv. A/B 8 De leerlingen kunnen onder begeleiding vormsoorten, 
vormrelaties, vormvariaties, vormconcepten en vorm-
functies zowel twee- als driedimensioneel toepassen in 
hun eigen beeldend werk 

 x   

Art. Opv. A/B 9 De leerlingen kunnen onder begeleiding tot een expres-
sieve weergave komen waarbij de beeldaspecten, de tech-
niek en de materialen op een verantwoorde wijze in hun 
persoonlijk werk worden geïntegreerd en streven hierbij 
naar originaliteit en authenticiteit 

x x x  

Art. Opv. A/B De leerlingen kunnen hun eigen beeldend werk naar 
inhoud en vorm toelichten 

 x x  

Art. Opv. A 13 De leerlingen kunnen vertellen over het actuele gebeu-
ren in de beeldende kunst in de ruime zin 

  x  

VOET nvt 5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën 
creatief vorm te geven 

x x   

* V1 = mentale voorstelling en beeldend vermogen; V2 = creatief gebruiken van materialen en technieken; VR 
= reflectie op of n.a.v. verbeelden; VRB = bijsturen van verbeelding na reflectie. 

Ook in de eerste graad van het SO is er nog veel aandacht voor het Verbeelden. Op één eindterm na 
uit de vakoverschrijdende eindtermen (VOET’en) voor de eerste graad van het SO (nl. ‘De leer-
lingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven’) gaat het om eindtermen uit 
het vak ‘Artistieke Opvoeding’. Er wordt behalve voor één eindterm (nl. ‘De leerlingen kunnen 
vertellen over het actuele gebeuren in de beeldende kunst in de ruime zin’ voor de A-stroom) ook 
weer geen onderscheid gemaakt tussen de A- en B-stroom wat betreft na te streven Verbeeldings-
vaardigheden. Qua deelvaardigheden zien we vooral aandacht voor ‘Beeldend vermogen’ (V1) en 
‘Creatie’ (V2). Binnen drie ET’en vonden we een element van reflectie op het Verbeelden, maar het 
bijsturen van de mentale voorstelling op basis van een dergelijke reflectie behoort niet tot de ver-
wachtingen. 
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b) Conceptualiseren (het ontwikkelen en toepassen van een beeldtaal) 

Tabel 5.11 Conceptualiseren bij leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs 

Vak Stroom ODET C1 C2 CR CRB

Art. Opv. A/B 4 De leerlingen kunnen een eenvoudige interactie tussen 
beeld en geluid in de media en mediakunst waarnemen en 
begrijpen 

 x   

Art. Opv. A/B 2 De leerlingen kunnen de functies van aangeboden 
beeldtaal waarnemen en vergelijken 

x    

Art. Opv. A/B 3 De leerlingen kunnen verschillende beeldaspecten 
identificeren 

x    

Art. Opv. A/B 8 De leerlingen kunnen onder begeleiding vormsoorten, 
vormrelaties, vormvariaties, vormconcepten en vorm-
functies zowel twee- als driedimensioneel toepassen in 
hun eigen beeldend werk 

x    

Art. Opv. A/B De leerlingen kunnen vertellen over het actuele gebeuren 
in de beeldende kunst in de ruime zin  

x x   

Art. Opv. A/B De leerlingen kunnen hun eigen beeldend werk naar 
inhoud en vorm toelichten 

x x   

Art. Opv. A 12 De leerlingen kunnen de grote diversiteit van beeld-
creaties aanwijzen en de doelgerichtheid en eventuele 
consumptiegerichtheid ervan verwoorden 

x x   

Gesch. A De leerlingen kunnen eenvoudige tekstuele, auditieve, 
visuele en audiovisuele informatie ordenen inzake: tijds-
kader, ruimtelijk kader, dimensie socialiteit 

 x   

Fr/Eng A 6 Luisteren: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visueel 
en auditief materiaal 

 x   

Fr/Eng A 12 Lezen: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visueel 
materiaal 

 x   

Fr/Eng A 23 Spreken: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visueel 
materiaal 

 x   

* C1 = catalogiseren en labelen van beelden; C2 = betekenis geven, duiden; CR = reflectie op of n.a.v. het con-
ceptualiseren; CRB = bijsturen van conceptualisering na reflectie. 

Ook in de ET’en van de eerste graad SO zien we heel wat aandacht voor het ontwikkelen en toe-
passen van beeldtaal, al is er een duidelijk verschil tussen de A- en de B-stroom. De zeven ET’en 
Artistieke Opvoeding waarin verwezen wordt naar Conceptualiseren van beeldinformatie zijn op één 
na (nl. ‘De leerlingen kunnen de grote diversiteit van beeldcreaties aanwijzen en de doelgerichtheid 
en eventuele consumptiegerichtheid ervan verwoorden’ wordt enkel van de A-stroom verwacht) 
gemeenschappelijk voor de A- en B-stroom. Binnen dit vak komen zowel het ‘Labelen’ (C1) als het 
‘Interpreteren’ (C2) goed aan bod. De andere eindtermen met verwijzingen naar beeldgeletterdheid 
uit de vakken Frans/Engels en Geschiedenis waarin de deelvaardigheid ‘Interpreteren’ (C2) aan bod 
komt, gelden enkel voor de A-stroom. Net zoals bij de lagere onderwijsniveaus is er geen enkele ET 
waarin een aspect van reflectie op het conceptualiseren terug te vinden is. 
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c) Analyseren (analyseren van beelden en beeldcultuur) 

Tabel 5.12 Analyseren bij leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs 

Vak Stroom ODET A1 A2 AR ARB

Art. Opv. A/B 2 De leerlingen kunnen de functies van aangeboden 
beeldtaal waarnemen en vergelijken 

x    

Art. Opv. A/B 10 De leerlingen kunnen hun persoonlijke mening geven 
over diverse beeldende creaties uit verschillende culturen 
en belangstelling opbrengen voor beeldende creaties, 
zowel traditionele als nieuwe, met inbegrip van deze 
buiten hun eigen culturele leefwereld 

 x   

* A1 = onderzoeken, ontleden, contextualiseren; A2 = evalueren, waarde toekennen; AR = reflectie op of 
n.a.v. analyseren; ARB = bijsturen van analyse na reflectie. 

De aandacht voor het Analyseren van beelden is maar zeer beperkt aanwezig in de ET’s voor de eer-
ste graad SO en duidelijk minder dan in de ET’s voor het lager onderwijs. Eén ET bevat een ele-
ment van ‘Onderzoeken’ (A1) en één een element van ‘Evalueren’ (A2). Beide ET’s komen uit het 
vak Artistieke Opvoeding. 

5.2.3.2 Tweede graad SO 
Vanaf de tweede graad secundair onderwijs is er geen apart vak Artistieke Opvoeding meer in de 
basisvorming, wat zich duidelijk vertaalt in een globale daling van het aantal ET’en die verwijzen 
naar één of andere vorm van beeldgeletterdheid. Waar het aantal verschillende eindtermen relevant 
voor beeldgeletterdheid evolueerde van zo’n 27 voor het KO, over 23 voor het LO tot 21 voor de 
eerste graad van het SO (met wel een beperkter aantal ET’en voor de B-stroom van de eerste 
graad), vinden we voor de tweede graad van het SO nog slechts 12 verschillende relevante eind-
termen en dan nog gespreid over de verschillende onderwijsvormen. Hoewel er daarnaast nog een 
aantal meer algemene eindtermen inzake culturele geletterdheid kunnen gevonden worden binnen 
de VOET’en van het secundair onderwijs (zie paragraaf 5.2.3.4), blijft het samen gaan om een zeer 
beperkte set in vergelijking met de eerste graad SO en de voorgaande onderwijsniveaus. 

In de tabellen met eindtermen voor de tweede en derde graad SO die nu volgen, vermelden we ook 
de ET’en die specifiek zijn voor een bepaalde pool (specifieke eindtermen). De pool (bv. Humane 
Wetenschappen) wordt in dat geval vermeld in de kolom ‘Vak/pool’ en wordt dan onderlijnd. De 
bijhorende onderwijsvorm (i.c. ASO) wordt dan tussen haakjes geplaatst in de kolom ‘OV’ om aan 
te geven dat deze specifieke ET niet voor alle ASO-leerlingen geldt. Deze ET’en worden door een 
stippellijn gescheiden van de andere eindtermen. 
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a) Waarnemen (de waarneming van beelden) 

Tabel 5.13 Waarnemen bij leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs 

Vak/ASO
-pool 

OV Eindterm W1 W2 W3 WR 

Gesch. A/K/TSO De leerlingen kunnen tekstuele, auditieve, visuele, audio-
visuele en multimediale informatie ordenen op basis van 
de criteria historische bron of historiografisch materiaal, 
met vermelding van de referentie 

  x  

Gesch. A/K/TSO De leerlingen kunnen aan de hand van vragen en op hun 
niveau geformuleerde opdrachten, de nodige gegevens 
voor het beantwoorden van een historische probleem-
stelling halen uit informatiemateriaal zoals tekeningen, 
schema’s, tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons, dag-
boekfragmenten, brieven, reisverslagen, memoires 

 x   

Ndl. A/K/TSO De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van 
en bij de reflectie op de luistertaken: de functie van bij-
geleverde visuele informatie vaststellen 

 x   

Ndl. ASO 30 De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en 
tekstbestuderende manier van lezen: de kenmerken her-
kennen van: strip, jeugdtheater, tv-drama, soap 

  x  

Fr./Eng. BSO Luisteren: 3 Indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden beeld-
materiaal en context 

 x   

Fr./Eng. BSO Lezen: 6 Indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden onder-
steunend visueel materiaal en van lay-out 

 x   

Ndl. K/TSO 19 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering 
van en bij de reflectie op de leestaken: functie van beeld 
en opmaak in een tekst herkennen 

 x x  

Hum. Wet. (ASO) (Cesuurdoel) 7 De leerlingen kunnen de waarneming 
beschrijven als een proces van informatieverwerking en 
dit illustreren 

   x 

* W1 = (openheid voor) waarneming van beelden, besef van wat dit (emotioneel) teweeg brengt; W2 = 
gecontroleerde waarneming van beelden; W3 = memoriseren en herkennen van beeldinformatie; WR = 
reflectie op of n.a.v. waarnemen; OV = onderwijsvorm. 

Als we het per onderwijsvorm bekijken, is er binnen de tweede graad SO maar een beperkte aan-
dacht voor de beeldgeletterdheidsvaardigheden die te maken hebben met het waarnemen van beel-
den (vier ET’en bij ASO, KSO en TSO, twee bij BSO). Voor ASO, KSO en TSO vinden we deze 
ET’en binnen de vakken Geschiedenis en Nederlands. Het gaat telkens om verwijzingen naar 
‘Bewuste/gecontroleerde waarneming’ (W2) of naar ‘Herkennen’ (W3). Wel is er voor de richting 
Humane Wetenschappen nog een cesuurdoel waarin sprake is van ‘Reflectie op het Waarnemen’ 
(WR) (m.n. ‘De leerlingen kunnen de waarneming beschrijven als een proces van informatieverwer-
king en dit illustreren’). Voor BSO vinden we enkel twee verwijzingen naar ‘Gerichte waarneming’ 
(W2) en dat binnen het vak Frans/Engels. 

Binnen de vakoverschrijdende ET’en voor het SO zijn nog wel vijf bijkomende ET’en die verwij-
zen naar volgende deelvaardigheden van Waarnemen: ‘Openheid voor waarneming en het besef van 
wat dit (emotioneel) teweegbrengt’ (W1), ‘Bewuste/gecontroleerde waarneming’ (W2) en ‘Reflectie 
op waarneming’ (WR). 
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b) Verbeelden (de exploratie en het gebruik van beelden - mentaal en materieel) 

Tabel 5.14 Verbeelden bij leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs 

Vak OV Eindterm V1 V2 VR VRB

Gesch. A/K/TSO De leerlingen kunnen het resultaat (voor ASO: van een 
beperkt historisch onderzoek onder vorm) van een eigen 
deelopdracht of van een groepswerk (voor K/TSO: met 
historische documentatie) op een heldere manier weer-
geven in een mondelinge of schriftelijke uiteenzetting, of 
uitbeeldend of grafisch 

 x   

* V1 = mentale voorstelling en beeldend vermogen; V2 = creatief gebruiken van materialen en technieken; VR 
= reflectie op of n.a.v. verbeelden; VRB = bijsturen van verbeelding na reflectie; OV = onderwijsvorm. 

De meest opvallende daling in aandacht voor beeldgeletterdheid in de ET’en van de tweede graad 
SO vinden we voor Verbeelden. Waar er in de voorgaande onderwijsniveaus telkens negen à tien 
ET’en hiernaar verwezen, is dat er nu nog precies één voor ASO, KSO en TSO, naast twee ET’en 
binnen de VOET’en (zie verder). Het gaat in de drie gevallen om een verwijzing naar ‘Creatie’ (V2). 
De andere deelvaardigheden krijgen geen aandacht meer. Het prikkelen van nieuwe mentale voor-
stellingen (bv. op basis van beelden creatief denken, de artistiek esthetische of de persuasieve 
mogelijkheden van een beeld exploreren, het fantaseren of verzinnen van beelden) of het maken 
van mentale representaties van de werkelijkheid zijn daarmee competenties die in de tweede graad 
van het secundair onderwijs niet meer als doel voorop gesteld worden. 
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c) Conceptualiseren (het ontwikkelen en toepassen van een beeldtaal) 

Tabel 5.15 Conceptualiseren bij leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs 

Vak OV Eindterm C1 C2 CR CRB

Gesch. A/K/TSO De leerlingen kunnen tekstuele, auditieve, visuele, audio-
visuele en multimediale informatie ordenen op basis van 
de criteria historische bron of historiografisch materiaal, 
met vermelding van de referentie 

 x   

Gesch. A/K/TSO De leerlingen kunnen aan de hand van vragen en op hun 
niveau geformuleerde opdrachten, de nodige gegevens 
voor het beantwoorden van een historische probleem-
stelling halen uit informatiemateriaal zoals tekeningen, 
schema’s, tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons, dag-
boekfragmenten, brieven, reisverslagen, memoires 

 x   

Fr./Eng. A/K/TSO Spreken: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visu-
eel en auditief materiaal 

 x   

Ndl. A/K/TSO 5 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van 
en bij de reflectie op de luistertaken: de functie van bij-
geleverde visuele informatie vaststellen 

 x   

Ndl. A/K/TSO 13 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering 
van en bij de reflectie op de spreektaken: visuele infor-
matie gebruiken (voor ASO: non-verbaal gedrag obser-
veren en verwoorden) 

x x   

Ndl. ASO 30 De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en 
tekstbestuderende manier van lezen: de kenmerken her-
kennen van: strip, jeugdtheater, tv-drama, soap 

x x   

Fr./Eng. BSO Luisteren: 3 indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden beeld-
materiaal en context 

 x   

Fr./Eng. BSO Lezen: 6 indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden onder-
steunend visueel materiaal en van lay-out 

 x   

Ndl. K/TSO 19 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering 
van en bij de reflectie op de leestaken: functie van beeld 
en opmaak in een tekst herkennen 

 x   

* C1 = catalogiseren en labelen van beelden; C2 = betekenis geven, duiden; CR = reflectie op of n.a.v. het con-
ceptualiseren; CRB = bijsturen van conceptualisering na reflectie; OV = onderwijsvorm. 

Als we de VOET’en (zie verder) meetellen is de aandacht voor de basisvaardigheid Conceptualiseren 
binnen de tweede graad van het SO stabiel in vergelijking met de voorafgaande onderwijsniveaus. 
Voor ASO, KSO en TSO gaat het meer bepaald om tien ET’en, voor BSO slechts om zes ET’en 
(waarvan telkens vier VOET’en). De aandacht gaat wel quasi eenzijdig naar het kunnen ‘Interprete-
ren van beeldinformatie’ (C2). Alleen voor het ASO/KSO en in de VOET’en zijn er nog één of 
twee verwijzingen naar het kunnen ‘begripsmatig catalogiseren of labelen van beelden’ (C1). Wat de 
specifieke vakken betreft vinden we de betrokken ET’en binnen het vak Geschiedenis’ en de taal-
vakken (Nederlands, Frans/Engels). 

d) Analyseren (analyseren van beelden en beeldcultuur) 

Er werd geen enkele eindterm (of cesuurdoel) teruggevonden voor de tweede graad die verwijst 
naar deze basisvaardigheid. Alleen binnen de VOET’en is er één eindterm die zowel een aspect van 
‘Evaluatie’ (A2) als een aspect van ‘Reflectie op het analyseren’ (AR) inhoudt (nl. de ET ‘De leer-



36 

 

HOOFDSTUK 5 | RESULTATEN EN BESCHRIJVENDE ANALYSE 

lingen beargumenteren, in dialoog met anderen, de dynamiek in hun voorkeur voor bepaalde cul-
tuur- en kunstuitingen’). 

5.2.3.3 Derde graad SO 

a) Waarnemen (waarneming van beelden) 

Tabel 5.16 Waarnemen bij leerlingen van de derde graad secundair onderwijs 

Vak/ASO
-pool 

OV Eindterm W1 W2 W3 WR 

Gesch. A/K/TSO De leerlingen kunnen zelfstandig de nodige gegevens 
voor het beantwoorden van een (K/TSO: beperkte) 
historische probleemstelling halen uit het historisch 
informatiemateriaal zoals beeldmateriaal, schema’s, 
tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons, dagboekfrag-
menten, reisverslagen, memoires 

 x   

Nat. Wet. ASO 10 Met betrekking tot een concreet wetenschappelijk of 
toegepast wetenschappelijk probleem, vraagstelling of 
fenomeen kunnen de leerlingen doelgericht, vanuit een 
hypothese of verwachting, waarnemen 

 x   

Ndl. ASO 4 Bij de planning, uitvoering van en bij de reflectie op de 
luistertaken kunnen de leerlingen: de functie van bijgele-
verde visuele informatie vaststellen (koppeling kijken) 

 x   

Fr./Eng. BSO Luisteren: 4 indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden beeld-
materiaal en context 

 x   

Fr./Eng. BSO Lezen: 8 indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden onder-
steunend visueel materiaal en van lay-out 

 x   

Ndl. K/TSO 4 Bij de planning, uitvoering van en bij de reflectie op de 
luistertaken kunnen de leerlingen: de functie van bijgele-
verde visuele informatie vaststellen (koppeling kijken) 

 x   

Mod. Talen (ASO) 7 De leerlingen kunnen cultuur verkennen door middel 
van visuele taal zoals film, toneel, dans, reclame, video-
clips, beeldend werk, websites, ... 

x x x  

Gr./Lat. (ASO) 5 De leerlingen kunnen kunstuitingen plaatsen en inter-
preteren in hun historische en culturele (filosofische, 
ethische, antropologische, natuurwetenschappelijke, ...) 
context 

  x  

* W1 = (openheid voor) waarneming van beelden, besef van wat dit (emotioneel) teweeg brengt; W2 = 
gecontroleerde waarneming van beelden; W3 = memoriseren en herkennen van beeldinformatie; WR = 
reflectie op of n.a.v. waarnemen; OV = onderwijsvorm. 

De dalende aandacht voor Waarnemen zet zich voort in de derde graad van het SO. In het BSO, 
KSO en TSO zijn er telkens slechts twee ET’en die naar deze basisvaardigheid verwijzen en het 
gaat telkens om een aspect van ‘Bewuste/gecontroleerde waarneming’ (W2). Voor het ASO gaat 
het om drie ET’en (ook allemaal voorbeelden van ‘Gecontroleerde waarneming’), met voor de 
polen Moderne Talen en Grieks-Latijn telkens een bijkomende eindterm waar de deelvaardigheden 
‘Memoriseren/herkennen van beeldinformatie’ (W3) en ‘Openheid voor de waarneming van beel-
den’ (W1) ook even aangeraakt worden. Zoals eerder aangehaald onder 5.2.3.2. a) vinden we binnen 
de VOET’en voor het SO nog wel vijf bijkomende ET’en die verwijzen naar volgende deelvaardig-
heden van Waarnemen: ‘Openheid voor waarneming en besef van wat dit (emotioneel) teweeg 
brengt’ (W1), ‘Gecontroleerde waarneming’ (W2) en ‘Reflectie op waarneming’ (WR). 
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b) Verbeelden (de exploratie en het gebruik van beelden – mentaal en materieel) 

Tabel 5.17 Verbeelden bij leerlingen van de derde graad secundair onderwijs 

Vak OV Eindterm V1 V2 VR VRB

Gesch. K/TSO 18 De leerlingen kunnen het resultaat van een eigen deel-
opdracht of van een groepswerk op een heldere manier 
weergeven in een mondelinge of schriftelijke uiteenzet-
ting, of uitbeeldend of grafisch 

 x   

* V1 = mentale voorstelling en beeldend vermogen; V2 = creatief gebruiken van materialen en technieken; VR 
= reflectie op of n.a.v. verbeelden; VRB = bijsturen van verbeelding na reflectie; OV = onderwijsvorm. 

In lijn met wat we zagen in de tweede graad, is er ook in de derde graad SO nauwelijks of geen aan-
dacht voor het Verbeelden. Slechts één ET voor het KSO en TSO houdt een verwijzing in naar ‘Cre-
atie’ (V2), naast twee ET’en binnen de VOET’en die ook hier naar verwijzen. 
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c) Conceptualiseren (het ontwikkelen en toepassen van een beeldtaal) 

Tabel 5.18 Conceptualiseren bij leerlingen van de derde graad secundair onderwijs 

Vak/ASO
-pool 

OV Eindterm C1 C2 CR CRB

Gesch. A/K/TSO De leerlingen kunnen zelfstandig de nodige gegevens 
voor het beantwoorden van een (voor K/TSO: 
beperkte) historische probleemstelling halen uit het his-
torisch informatiemateriaal zoals beeldmateriaal, 
schema’s, tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons, dag-
boekfragmenten, reisverslagen, memoires 

 x   

Fr./Eng. A/K/TSO Spreken: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visu-
eel en auditief materiaal 

 x   

Ndl. A/K/TSO 4 Bij de planning, uitvoering van en bij de reflectie op de 
luistertaken kunnen de leerlingen: de functie van bijgele-
verde visuele informatie vaststellen (koppeling kijken) 

 x   

Ndl. A/K/TSO 10 Bij de planning, uitvoering van en bij de reflectie op 
de spreektaken (voor A/KSO:/gesprekstaken) kunnen 
de leerlingen: naargelang van de spreek-, gespreks-
doel(en) en publiek: visuele informatie gebruiken 

 x   

Ndl. ASO 23 De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en 
tekstbestuderende manier van lezen: literaire teksten uit 
heden en verleden interpreteren, analyseren en evalu-
eren. Zij kunnen daarbij verbanden leggen: tussen tek-
sten en hun multimediale vormgeving 

 x   

Fr./Eng. BSO Luisteren: 4 indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden beeld-
materiaal en context 

 x   

Fr./Eng. BSO Lezen: 8 indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden onder-
steunend visueel materiaal en van lay-out 

 x   

Hum. Wet. (ASO) 19 De leerlingen kunnen de rol en de maatschappelijke 
betekenis van artistieke uitingen voor de samenleving 
illustreren en analyseren 

x x   

Gr./Lat. (ASO) 5 De leerlingen kunnen kunstuitingen plaatsen en inter-
preteren in hun historische en culturele (filosofische, 
ethische, antropologische, natuurwetenschappelijke, ...) 
context 

x x   

Gr./Lat. (ASO) 16 De leerlingen kunnen verschillende communicatie-
middelen (tekstuele, figuratieve en architecturale) uit de 
Klassieke Oudheid beschrijven en hun communicatieve 
functie verduidelijken 

x x   

* C1 = catalogiseren en labelen van beelden; C2 = betekenis geven, duiden; CR = reflectie op of n.a.v. het con-
ceptualiseren; CRB = bijsturen van conceptualisering na reflectie; OV = onderwijsvorm. 

Ook voor het Conceptualiseren als algemene noemer voor het begripsmatig omgaan met beelden 
wordt de situatie van de tweede graad gespiegeld. Een stabiele aandacht dus voor deze basisvaar-
digheid als we de VOET’en meetellen. Voor ASO gaat het om negen ET’en, voor KSO en TSO 
om acht en voor BSO om zes ET’en (waarvan telkens vier VOET’en). De aandacht gaat opnieuw 
behoorlijk eenzijdig naar het kunnen ‘Interpreteren van beeldinformatie’ (C2). Alleen voor bepaalde 
ASO-richtingen (Humane Wetenschappen en Grieks-Latijn) en in de VOET’en is er een bijko-
mende verwijzing naar het kunnen ‘Labelen van beelden’ (C1). 
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d) Analyseren (analyseren van beelden en beeldcultuur) 

Tabel 5.19 Analyseren bij leerlingen van de derde graad secundair onderwijs 

Vak/ASO-
pool 

OV Eindterm A1 A2 AR ARB

Ndl. ASO 23 De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en 
tekstbestuderende manier van lezen: literaire teksten uit 
heden en verleden interpreteren, analyseren en evalueren. 
Zij kunnen daarbij verbanden leggen tussen teksten en 
hun multimediale vormgeving 

x    

Wisk. ASO 8 De leerlingen kunnen voorbeelden geven van de rol van 
de wiskunde in de kunst 

x    

Hum. Wet. (ASO) 19 De leerlingen kunnen de rol en de maatschappelijke 
betekenis van artistieke uitingen voor de samenleving illu-
streren en analyseren 

x    

Hum. Wet. (ASO) 20 De leerlingen kunnen artistieke uitingen vanuit kunst-
kritische, historische en culturele invalshoek analyseren 

x    

Gr./Lat. (ASO) 5 De leerlingen kunnen kunstuitingen plaatsen en inter-
preteren in hun historische en culturele (filosofische, ethi-
sche, antropologische, natuurwetenschappelijke, ...) con-
text 

x    

Wisk. (ASO) 19 De leerlingen kunnen inzicht verwerven in de bijdrage 
van wiskunde tot de ontwikkeling van exacte en humane 
wetenschappen, techniek, kunst en het kritische denken 

  x  

* A1 = onderzoeken, ontleden, contextualiseren; A2 = evalueren, waarde toekennen; AR = reflectie op of 
n.a.v. analyseren; ARB = bijsturen van analyse na reflectie; OV = onderwijsvorm. 

Naast de ene ET binnen de VOET’en die zowel een aspect van ‘Evaluatie’ (A2) als een aspect van 
‘Reflectie op het analyseren’ (AR) omvat (zie verder), vinden we nog een bescheiden aandacht voor 
het Analyseren van beelden binnen de ET’en van het ASO. Naargelang de gevolgde richting gaat het 
dan om twee of drie à vier (in geval van Humane Wetenschappen, Grieks/Latijn en Wiskunde) 
ET’en inzake Analyse, waarbij het ‘Onderzoeken van beelden’ (A1) voorop staat. Binnen de studie-
richting ‘Wiskunde’ komt het Reflecteren op de analyse’ (AR) ook nog even aan bod. Binnen de 
onderwijsvormen BSO, KSO en TSO is er in de derde graad SO dus geen enkele expliciete aan-
dacht voor het Analyseren van beelden en beeldcultuur. 

5.2.3.4 Vakoverschrijdende eindtermen SO 

Tabel 5.20 De vier culturele basisvaardigheden binnen de vakoverschrijdende eindtermen SO 

Eindterm W1 W2 W3 WR 

(Esthetische bekwaamheid) 6 De leerlingen kunnen schoonheid ervaren (< gemeen-
schappelijke stam) 

x    

14 De leerlingen gaan alert om met media (< gemeenschappelijke stam)  x  x 

8 De leerlingen herkennen de impact van cultuur- en kunstbeleving op het eigen 
gevoelsleven en gedrag en dat van anderen (< context 2: mentale gezondheid) 

x   x 

11 De leerlingen gebruiken cultuur- en kunstuitingen om begrip op te brengen voor de 
leefwereld van anderen (< context 3: sociorelationele ontwikkeling) 

x    

6 De leerlingen gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen (< context 7: 
socioculturele samenleving) 

 x   
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Eindterm V1 V2 VR VRB

(Esthetische bekwaamheid) 7 De leerlingen kunnen schoonheid creëren (< gemeen-
schappelijke stam) 

 x   

7 De leerlingen gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit te 
drukken (< context 2: mentale gezondheid) 

 x   

 
Eindterm C1 C2 CR CRB

(Mediawijsheid) 14 De leerlingen gaan alert om met media (< gemeenschappelijke 
stam) 

 x   

(Mediawijsheid) 15 De leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke 
ruimte (< gemeenschappelijke stam) 

 x   

10 De leerlingen beargumenteren, in dialoog met anderen, de dynamiek in hun voor-
keur voor bepaalde cultuur- en kunstuitingen (< context 3: sociorelationele ontwikke-
ling) 

x    

11 De leerlingen gebruiken cultuur- en kunstuitingen om begrip op te brengen voor 
de leefwereld van anderen (< context 3: sociorelationele ontwikkeling) 

 x   

 
Eindterm A1 A2 AR ARB

10 De leerlingen beargumenteren, in dialoog met anderen, de dynamiek in hun voor-
keur voor bepaalde cultuur- en kunstuitingen (< context 3: sociorelationele ontwikke-
ling) 

 x x  

* W1 = (openheid voor) waarneming van beelden, besef van wat dit (emotioneel) teweeg brengt; W2 = 
gecontroleerde waarneming van beelden; W3 = memoriseren en herkennen van beeldinformatie; WR = 
reflectie op of n.a.v. waarnemen; V1 = mentale voorstelling en beeldend vermogen; V2 = creatief gebruiken 
van materialen en technieken; VR = reflectie op of n.a.v. verbeelden; VRB = bijsturen van verbeelding na 
reflectie; C1 = catalogiseren en labelen van beelden; C2 = betekenis geven, duiden; CR = reflectie op of 
n.a.v. het conceptualiseren; CRB = bijsturen van conceptualisering na reflectie; A1 = onderzoeken, ontleden, 
contextualiseren; A2 = evalueren, waarde toekennen; AR = reflectie op of n.a.v. analyse; ARB = bijsturen 
van analyse na reflectie. 

Van de negen verschillende VOET’en die relevant zijn voor beeldgeletterdheid, is er slechts één 
waarin het visuele/beeldende expliciet genoemd wordt. De acht andere ET’s gaan dus niet expliciet 
over beelden, maar wel over media, kunst en cultuur in het algemeen. Wanneer we dit combineren 
met de wetenschap dat VOET’en enkel nagestreefd, maar niet bereikt moeten worden, kunnen we 
vermoeden dat deze VOET’en maar een beperkte invloed zullen hebben op het gerealiseerde curri-
culum omtrent beeldgeletterdheid in de scholen. De beschrijving hierna moet in dat licht gelezen 
worden. 

Wat de vier basisvaardigheden betreft zien we binnen de VOET’en dezelfde verhoudingen terug-
komen als wat globaal geldt voor de verschillende onderwijsniveaus: Waarnemen krijgt het meeste 
aandacht. Vijf ET’s verwijzen naar ‘Openheid voor waarneming’ (W1), ‘Bewuste/gecontroleerde 
waarneming’ (W2) en ‘Reflectie op of naar aanleiding van waarneming’ (WR). Minder dan bij Waar-
nemen maar niettemin duidelijk aanwezig zijn de ET’en die verwijzen naar Conceptualiseren. Het gaat 
meer bepaald om vier ET’en met vooral aandacht voor het kunnen ‘Interpreteren van beeldinfor-
matie’ (C2), naast een verwijzing naar het kunnen ‘Labelen van beelden’ (C1). Minder aanwezig zijn 
de ET’en die betrekking hebben op Verbeelden. Het gaat concreet om twee verwijzingen naar ‘Crea-
tie’ (V2). Tenslotte is er slechts één ET waarin facetten van Analyse opduiken. Het gaat dan om een 
aspect van ‘Evaluatie’ (A2) en van ‘Reflectie op het analyseren’ (AR). Drie van de in totaal negen 
VOET’en waarin één of meer van de culturele basisvaardigheden aan bod komen, verwijzen naar 
één van de reflexieve vaardigheden (WR, VR, VRB, CR, CRB, AR, ARB). Zoals voor de specifieke 
onderwijsniveaus situeert zich deze reflectieve component vaak bij het waarnemen. 
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5.3 Aandacht voor het communicatiegerichte of het artistieke aspect van beelden 

Tabel 5.21 Aandacht voor het communicatieve dan wel het artistieke aspect van beelden binnen de 
ODET’en 

Code Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/ 
OV 

Leergebied/
vak/pool/ 

VOET 

ODET 

Art KO nvt nvt Muz. Vorm. 6.5 De kleuters kunnen genieten van de fantasie, de ori-
ginaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in ‘kunst-
werken’ 

Art KO nvt nvt Muz. Vorm. 1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en 
versiering onderscheiden en de ontdekking van beeld-
elementen verwoorden 

Art KO nvt nvt Muz. Vorm. 1.4 De kleuters kunnen verschillende beeldende, techni-
sche middelen aanwenden en samen gebruiken om tot 
beeldend werk te komen 

Art KO nvt nvt Muz. Vorm. 1.5 De kleuters kunnen impressies uiten in een per-
soonlijke, authentieke creatie en plezier scheppen in het 
zoeken en vinden 

Art LO nvt nvt Muz. Vorm. 1.1* De leerlingen kunnen door middel van kunst- en 
beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel ont-
wikkelen over beelden en beeldende kunst van vroeger, 
van nu en van verschillende culturen 

Art LO nvt nvt Muz. Vorm. 6.2* De Leerlingen kunnen zonder vooroordelen naar 
kunst kijken en luisteren 

Art      

Art SO 1 A/B Art. Opv. De leerlingen kunnen vertellen over het actuele gebeu-
ren in de beeldende kunst in de ruime zin 

Art SO 1 A/B Art. Opv. De leerlingen kunnen hun persoonlijke mening geven 
over diverse beeldende creaties uit verschillende cultu-
ren en belangstelling opbrengen voor beeldende crea-
ties, zowel traditionele als nieuwe, met inbegrip van 
deze buiten hun eigen culturele leefwereld 

Art SO 1 A/B Art. Opv. 9 De leerlingen kunnen onder begeleiding tot een 
expressieve weergave komen waarbij de beeldaspecten, 
de techniek en de materialen op een verantwoorde wijze 
in hun persoonlijk werk worden geïntegreerd en streven 
hierbij naar originaliteit en authenticiteit 

Art SO 3 ASO Wisk. 8 De leerlingen kunnen voorbeelden geven van de rol 
van de wiskunde in de kunst 

Art SO 3 (ASO) Wisk. 19 De leerlingen kunnen inzicht verwerven in de bij-
drage van wiskunde tot de ontwikkeling van exacte en 
humane wetenschappen, techniek, kunst en het kriti-
sche denken 

Art SO 3 (ASO) Hum. Wet. 19 De leerlingen kunnen de rol en de maatschappelijke 
betekenis van artistieke uitingen voor de samenleving 
illustreren en analyseren 

Art SO 3 (ASO) Hum. Wet. 20 De leerlingen kunnen artistieke uitingen vanuit 
kunstkritische, historische en culturele invalshoek analy-
seren 

Art SO 3 (ASO) Gr./Latijn 5 De leerlingen kunnen kunstuitingen plaatsen en inter-
preteren in hun historische en culturele (filosofische, 
ethische, antropologische, natuurwetenschappelijke, ...) 
context 
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Code Ond. 

Niv. 

Graad Stroom/ 

OV 

Leergebied/

vak/pool/ 

VOET 

ODET 

Art SO nvt nvt VOET (Esthetische bekwaamheid) 6 De leerlingen kunnen 
schoonheid ervaren (< gemeenschappelijke stam) 

Art SO nvt nvt VOET (Esthetische bekwaamheid) 7 De leerlingen kunnen 
schoonheid creëren (< gemeenschappelijke stam) 

Art SO nvt nvt VOET 7 De leerlingen gebruiken beeld, muziek, beweging, 
drama of media om zichzelf uit te drukken (< context 
2: mentale gezondheid) 

Art SO nvt nvt VOET 8 De leerlingen herkennen de impact van cultuur- en 
kunstbeleving op het eigen gevoelsleven en gedrag en 
dat van anderen (< context 2: mentale gezondheid) 

Art SO nvt nvt VOET 10 De leerlingen beargumenteren, in dialoog met ande-
ren, de dynamiek in hun voorkeur voor bepaalde cul-
tuur- en kunstuitingen (< context 3: sociorelationele 
ontwikkeling) 

Art SO nvt nvt VOET 11 De leerlingen gebruiken cultuur- en kunstuitingen 
om begrip op te brengen voor de leefwereld van ande-
ren (< context 3: sociorelationele ontwikkeling) 

Art SO nvt nvt VOET 6 De leerlingen gaan actief om met de cultuur en kunst 
die hen omringen (< context 7: socioculturele samen-
leving) 

Art/ 
comm 

KO nvt nvt Muz. Vorm. 5.3 De kleuters kunnen de volgorde van een reeks van 
voorwerpen, prenten, beelden, klanken en geluiden 
vaststellen, veranderen, schikken, herschikken en er een 
nieuw verhaal rond vertellen 

Art/ 
comm 

SO 1 A/B Art. Opv. 4 De leerlingen kunnen een eenvoudige interactie tus-
sen beeld en geluid in de media en mediakunst waar-
nemen en begrijpen 

Art/ 
comm 

SO 1 A Art. Opv. 12 De leerlingen kunnen de grote diversiteit van beeld-
creaties aanwijzen en de doelgerichtheid en eventuele 
consumptiegerichtheid ervan verwoorden 

Art/ 
comm 

SO 3 (ASO) Mod. Talen 7 De leerlingen kunnen cultuur verkennen door middel 
van visuele taal zoals film, toneel, dans, reclame, video-
clips, beeldend werk, websites, ... 

Comm KO nvt nvt Muz. Vorm. 5.1 De kleuters kunnen alert omgaan met voor hen 
bestemde audiovisuele boodschappen 

Comm KO nvt nvt Muz. Vorm. 5.4 De kleuters kunnen bewuster luisteren en kijken 
naar de hoeveelheden geluiden en klanken en zeer een-
voudige audiovisuele boodschappen 

Comm KO nvt nvt Ndl. 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, 
eigen boodschappen door middel van symbolen vast-
leggen en kenbaar maken 

Comm KO nvt nvt Ndl. 5.4 Zij beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, 
lettertekens, ...) dienen om boodschappen over te 
dragen 

Comm LO nvt nvt Frans 4 Luisteren: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visu-
eel en auditief materiaal 
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Code Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/ 
OV 

Leergebied/
vak/pool/ 

VOET 

ODET 

Comm LO nvt nvt Frans 15 Spreken: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visu-
eel materiaal 

Comm LO nvt nvt Frans 9 Lezen: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visu-
eel materiaal 

Comm LO nvt nvt Ndl. 1.7 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structu-
reren) de informatie op een persoonlijke en overzichte-
lijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde informa-
tieve tv-uitzending 

Comm LO nvt nvt W.O. 4.5* De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed 
wordt door de reclame en de media 

Comm SO 1 A/B Art. Opv. De leerlingen kunnen de functies van aangeboden 
beeldtaal waarnemen en vergelijken 

Comm SO 1 A/B Art. Opv. 6 De leerlingen kunnen hun gedachten en ideeën door 
middel van een schets vastleggen 

Comm SO 1 A Art. Opv. 12 De leerlingen kunnen de grote diversiteit van beeld-
creaties aanwijzen en de doelgerichtheid en eventuele 
consumptiegerichtheid ervan verwoorden 

Comm SO 1 A Fr./Eng. 6 Luisteren: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visu-
eel en auditief materiaal 

Comm SO 1 A Fr./Eng. 18 De leerlingen kunnen een gebeurtenis, een verhaal, 
iets of iemand beschrijven met ondersteuning van sleu-
telwoorden of met visuele ondersteuning 

Comm SO 1 A Fr./Eng. 23 Spreken: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visu-
eel materiaal 

Comm SO 1 A Fr./Eng. 12 Lezen: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visu-
eel materiaal 

Comm SO 1 A Fr./Eng. 16 De leerlingen kunnen uit informatieve en narratieve 
teksten een gebeurtenis, een verhaal navertellen met 
ondersteuning van sleutelwoorden of met visuele 
ondersteuning 

Comm SO 1 B Nat. Wet. 1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun 
zintuigen en de waarnemingen weergeven 

Comm SO 2 A/K/TSO Fr./Eng. Spreken: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visu-
eel en auditief materiaal 

Comm SO 2 BSO Fr./Eng. Luisteren: 3 Indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden beeld-
materiaal en context 

Comm SO 2 BSO Fr./Eng. Lezen: 6 indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden onder-
steunend visueel materiaal en van lay-out 

Comm SO 2 BSO Fr./Eng. Luisteren: 3 indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden beeld-
materiaal en context 
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Code Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/ 
OV 

Leergebied
/vak/pool

/ 
VOET 

ODET 

Comm SO 2 ASO Gesch. De leerlingen kunnen het resultaat (voor ASO: van een 
beperkt historisch onderzoek onder vorm) van een 
eigen deelopdracht of van een groepswerk (voor 
K/TSO: met historische documentatie) op een heldere 
manier weergeven in een mondelinge of schriftelijke 
uiteenzetting, of uitbeeldend of grafisch 

Comm SO 2 A/KSO Ndl. 13 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering 
van en bij de reflectie op de spreektaken: visuele infor-
matie gebruiken (voor ASO: , non-verbaal gedrag 
observeren en verwoorden) 

Comm SO 2 A/K/ TSO Ndl. De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van 
en bij de reflectie op de luistertaken: de functie van bij-
geleverde visuele informatie vaststellen 

Comm SO 2 K/TSO Ndl. 19 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering 
van en bij de reflectie op de leestaken: functie van beeld 
en opmaak in een tekst herkennen 

Comm SO 3 A/K/TSO Fr./Eng. Spreken: indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visu-
eel en auditief materiaal 

Comm SO 3 BSO Fr./Eng. Lezen: 8 indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden onder-
steunend visueel materiaal en van lay-out 

Comm SO 3 BSO Fr./Eng. Luisteren: 4 indien nodig passen de leerlingen volgende 
strategieën toe: gebruik maken van aangeboden beeld-
materiaal en context 

Comm SO 3 K/TSO Gesch. 18 De leerlingen kunnen het resultaat van een eigen 
deelopdracht of van een groepswerk op een heldere 
manier weergeven in een mondelinge of schriftelijke 
uiteenzetting, of uitbeeldend of grafisch 

Comm SO 3 A/K/ TSO Ndl. 4 Bij de planning, uitvoering van en bij de reflectie op 
de luistertaken kunnen de leerlingen: de functie van bij-
geleverde visuele informatie vaststellen (koppeling kij-
ken) 

Comm SO 3 A/K/ TSO Ndl. 10 Bij de planning, uitvoering van en bij de reflectie op 
de spreektaken (voor A/KSO:/gesprekstaken) kunnen 
de leerlingen naargelang van de spreek-, gespreks-
doel(en) en publiek, visuele informatie gebruiken 

Comm SO 3 ASO Ndl. 23 De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en 
tekstbestuderende manier van lezen: literaire teksten uit 
heden en verleden interpreteren, analyseren en evalue-
ren. Zij kunnen daarbij verbanden leggen: tussen tek-
sten en hun multimediale vormgeving 

Comm SO 3 (ASO) Gr./Latijn 16 De leerlingen kunnen verschillende communicatie-
middelen (tekstuele, figuratieve en architecturale) uit de 
Klassieke Oudheid beschrijven en hun communicatieve 
functie verduidelijken 

Comm SO nvt nvt VOET (Mediawijsheid) 14 De leerlingen gaan alert om met 
media (< gemeenschappelijke stam) 

Comm SO nvt nvt VOET (Mediawijsheid) 15 De leerlingen participeren door-
dacht via de media aan de publieke ruimte (< gemeen-
schappelijke stam) 

* nvt = niet van toepassing; OV = onderwijsvorm. 
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Ook al bepaalde de operationalisatie dat enkel ODET’en, met een verwijzing naar beeldmateriaal 
dat een creatieve of (multi)mediale component inhoudt, werden meegenomen in de analyse, toch 
merken we dat er de helft meer ODET’en zijn waarin het beeld als communicatiemiddel centraal 
staat dan ODET’en waarin het creatieve/artistieke aspect voorop staat. Wat dat laatste betreft von-
den we die verwijzingen vooral terug in het kleuteronderwijs (binnen Muzische Vorming), binnen 
de eerste graad van het secundair onderwijs (Artistieke Vorming) en binnen de VOET’en. Daar-
buiten is de aandacht hiervoor te verwaarlozen. De aandacht voor het artistieke gebruik van beel-
den binnen de VOET’en van het SO, zorgt er voor dat het aantal verwijzingen naar het artistieke 
gebruik lager ligt dan het aantal verwijzingen naar het communicatieve gebruik van beelden. In het 
laatste geval verschilt de formulering nl. vaak naargelang de stroom/onderwijsvorm, wat het aantal 
bewuste ODET’en opdrijft. 

Voor het beeld als communicatiemiddel is er wel een meer ’bindende’ aandacht doorheen de 
onderwijsloopbaan omdat verwijzingen naar dit soort beelden in het SO bijna altijd zijn ingebed 
binnen de vakgebonden eindtermen. Niet toevallig gaat het hier meestal om ODET’en uit de taal-
vakken/-leergebieden, hoewel er in het kleuteronderwijs en in de eerste graad van het secundair 
onderwijs nog een gelijkmatige aandacht hiervoor is vanuit de muzische/artistieke vak-
ken/leergebieden.  

Een kenmerkend voorbeeld van dit soort beeldgebruik is de eindterm ‘Spreken - indien nodig 
passen de leerlingen volgende strategieën toe: gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief 
materiaal’ (tweede graad SO, Frans/Engels). Tot slot valt op hoe groot het verschil is tussen de 
A- (resp. 10 ODET’en) en B-stroom (resp. 4 ODET’en) wat betreft het aantal verwijzingen naar 
beelden ter ondersteuning van de communicatie. 
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5.4 Aandacht voor cross-over tussen beeld en andere types van informatie 

Tabel 5.22 Aandacht voor cross-over met betrekking tot beelden binnen de ODET’en 

Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/ 
OV 

Leergebied
/vak 

ODET 

KO nvt nvt Muz. Vorm. 5.1 De kleuters kunnen alert omgaan met voor hen bestemde 
audiovisuele boodschappen 

KO nvt nvt Muz. Vorm. 5.2 De kleuters kunnen vaststellen dat klanken, beelden en bewe-
gingen elkaar wederzijds beïnvloeden 

KO nvt nvt Ndl. 1.3 De kleuters kunnen een mondelinge, voor hen bestemde 
boodschap, ondersteund door beeld en/of geluid, begrijpen 

LO nvt nvt Frans Luisteren: 4 indien nodig passen de leerlingen volgende strate-
gieën toe: gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief 
materiaal 

LO nvt nvt Frans Lezen: 9 indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 
toe: gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal 

LO nvt nvt Frans Spreken: 15 indien nodig passen de leerlingen volgende strate-
gieën toe: gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal 

LO nvt nvt Muz. Vorm. 5.2 De leerlingen kunnen ervaren dat een visueel beeld al dan niet 
vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid 
kan oproepen 

LO nvt nvt Muz. Vorm. 3.3 De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een 
gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, 
schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven 

SO 1 A/B Art. Opv. 4 De leerlingen kunnen een eenvoudige interactie tussen beeld en 
geluid in de media en mediakunst waarnemen en begrijpen 

SO 1 A Fr./Eng. Luisteren: 6 indien nodig passen de leerlingen volgende strate-
gieën toe: gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief 
materiaal 

SO 1 A Fr./Eng. Lezen: 12 indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 
toe: gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal 

SO 1 A Fr./Eng. Spreken: 23 indien nodig passen de leerlingen volgende strate-
gieën toe: gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal 

SO 2 ASO Ndl.  13 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van en bij 
de reflectie op de spreektaken: visuele informatie gebruiken, non-
verbaal gedrag observeren en verwoorden 

SO 2 A/K/TSO Ndl.  5 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van en bij 
de reflectie op de luistertaken: de functie van bijgeleverde visuele 
informatie vaststellen 

SO 2 A/K/TSO Fr./Eng. Spreken: indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 
toe: gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief mate-
riaal 

SO 2 BSO Fr./Eng. Lezen: 6 indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 
toe: gebruik maken van aangeboden ondersteunend visueel mate-
riaal en van lay-out 

SO 2 BSO Fr./Eng. Luisteren: 3 indien nodig passen de leerlingen volgende strate-
gieën toe: gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal en 
context 
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Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/ 
OV 

Vak ODET 

SO 2 K/TSO Ndl.  13 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van en bij 
de reflectie op de spreektaken: visuele informatie gebruiken 

SO 2 K/TSO Ndl.  19 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van en bij 
de reflectie op de leestaken: functie van beeld en opmaak in een 
tekst herkennen 

SO 3 ASO Wisk. 8 De leerlingen kunnen voorbeelden geven van de rol van de 
wiskunde in de kunst 

SO 3 ASO Ndl.  23 De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en tekstbestu-
derende manier van lezen literaire teksten uit heden en verleden 
interpreteren, analyseren en evalueren. Zij kunnen daarbij ver-
banden leggen tussen teksten en hun multimediale vormgeving 

SO 3 A/K/TSO Ndl.  10 Bij de planning, uitvoering van en bij de reflectie op de 
spreektaken (voor A/KSO:/gesprekstaken) kunnen de leerlingen 
naargelang van de spreek-, gespreksdoel(en) en publiek visuele 
informatie gebruiken 

SO 3 A/K/TSO Ndl.  4 Bij de planning, uitvoering van en bij de reflectie op de luister-
taken kunnen de leerlingen: de functie van bijgeleverde visuele 
informatie vaststellen (koppeling kijken) 

SO 3 A/K/TSO Fr./Eng. Spreken: indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 
toe: gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief mate-
riaal 

SO 3 BSO Fr./Eng. Luisteren: 4 indien nodig passen de leerlingen volgende strate-
gieën toe: gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal en 
context 

SO 3 BSO Fr./Eng. Lezen: 8 indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 
toe: gebruik maken van aangeboden ondersteunend visueel mate-
riaal en van lay-out 

* nvt = niet van toepassing; OV = onderwijsvorm. 

We vinden binnen alle onderwijsniveaus een zekere aandacht voor het cross-over werken rond 
beelden. De functie verschilt echter. Waar de helft van de relevante ODET’en voor het basis-
onderwijs uit het leergebied Muzische Vorming komen en dan ook een creatieve of beschouwende 
component bevatten (bijvoorbeeld ‘De leerlingen kunnen ervaren dat een visueel beeld al dan niet 
vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen’ voor het LO), staat 
het ondersteunen van de communicatie voorop in het secundair onderwijs. We vinden deze ET’en, 
op één of twee na, dan ook uitsluitend terug binnen de taalvakken (Nederlands of Frans/Engels). 
Het linken van beelden aan andere types van informatie wordt hier dus functioneel gezien, zeker bij 
de vakken Frans/Engels. In het geval van het vak Nederlands wordt er soms wat afstand genomen 
van die zuiver functionele invulling (bv. ‘De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en tekst-
bestuderende manier van lezen literaire teksten uit heden en verleden interpreteren, analyseren en 
evalueren. Zij kunnen daarbij verbanden leggen tussen teksten en hun multimediale vormgeving’). 
Globaal worden leerlingen uit de B-stroom of het BSO blijkbaar minder verwacht zich vertrouwd 
te maken met de link tussen beelden en andere informatiebronnen. 
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5.5 Aandacht voor autonomie en verantwoordelijkheid 

Tabel 5.23 Aandacht voor autonomie en verantwoordelijkheid binnen de ODET’en 

Code Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/ 
OV 

Leergebied
/vak/ 
VOET 

ODET 

Auto KO nvt nvt Ndl. 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, 
eigen boodschappen door middel van symbolen vast-
leggen en kenbaar maken 

Auto KO nvt nvt Muz. Vorm. 6.3 De kleuters kunnen vertrouwen op hun expressie-
mogelijkheden en durven hun eigen expressiestijl tonen 

Auto LO nvt nvt Muz. Vorm. 6.4* De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen 
expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitin-
gen tonen 

Auto SO 1 A/B Art. Opv. 7 De leerlingen kunnen onder begeleiding kleuren op 
expressieve, impressieve en symbolische wijze toepassen

Auto SO 1 A/B Art. Opv. 8 De leerlingen kunnen onder begeleiding vormsoorten, 
vormrelaties, vormvariaties, vormconcepten en vorm-
functies zowel twee- als driedimensioneel toepassen in 
hun eigen beeldend werk 

Auto SO 1 A/B Art. Opv. 5 De leerlingen kunnen onder begeleiding verschillende 
methoden en technieken functioneel gebruiken 

Auto SO 3 A/K/TSO Gesch. De leerlingen kunnen zelfstandig de nodige gegevens 
voor het beantwoorden van een (voor K/TSO: 
beperkte) historische probleemstelling halen uit het 
historisch informatiemateriaal zoals beeldmateriaal, 
schema’s, tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons, dag-
boekfragmenten, reisverslagen, memoires 

Auto & 
verantw 

SO 1 A/B Art. Opv. 9 De leerlingen kunnen onder begeleiding tot een 
expressieve weergave komen waarbij de beeldaspecten, 
de techniek en de materialen op een verantwoorde wijze 
in hun persoonlijk werk worden geïntegreerd en streven 
hierbij naar originaliteit en authenticiteit 

Verantw KO nvt nvt Muz. Vorm. 6.4 De kleuters kunnen respect betonen voor uitingen 
van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere 
culturen 

Verantw LO nvt nvt W.O. 4.5* De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed 
wordt door de reclame en de media 

Verantw SO nvt nvt VOET 14 De leerlingen gaan alert om met media 

Verantw SO nvt nvt VOET 15 De leerlingen participeren doordacht via de media 
aan de publieke ruimte 

* nvt = niet van toepassing; OV = onderwijsvorm. 

Verwijzingen naar het ‘Verantwoord omgaan met beelden’ zijn slechts beperkt aanwezig in de 
ODET’en. Het gaat in drie van de vijf gevonden ODET’en om het verantwoord omgaan met 
media in de ruime zin. Twee van deze verwijzingen komen uit de VOET’en van het SO. 

Wat vaker vonden we verwijzingen terug naar een bepaalde mate van ‘Autonomie’ die de kleu-
ter/leerling aan de dag moet kunnen leggen in het omgaan met beelden. Het gaat in zes van de acht 
gevallen om ODET’en Muzische Vorming/Artistieke Opvoeding. De formulering houdt in de eer-
ste graad van het SO (vier van de acht relevante ODET’en) concreet in dat een bepaalde vaardig-
heid ‘onder begeleiding’ kan vervuld worden. Voor het basisonderwijs (KO en LO) zien we een 
formulering die verwijst naar het hebben van vertrouwen in het eigen kunnen, nl. ‘de leerlingen 
kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen’. 
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5.6 Aandacht voor het communiceren over beelden 

Tabel 5.24 Aandacht voor het communiceren over beelden binnen de ODET’en 

Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/OV Leergebied/vak 
/pool/VOET 

ODET 

KO nvt nvt L.O. 1.33 De kleuters tonen in het handelend omgaan met bete-
kenisinhouden een toenemend begrijpen, toepassen en 
verwoorden van: ... voorstellingen (fantasie) ... 

KO nvt nvt Muz. Vorm. 1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en ver-
siering onderscheiden en de ontdekking van beeldelemen-
ten verwoorden 

KO nvt nvt Ndl. 2.5 De kleuters kunnen kunnen iemand of iets beschrijven 
volgens kleur, vorm, grootte of een specifieke eigenschap 

KO nvt nvt Ndl. 3.1 De kleuters kunnen aan de hand van visueel materiaal 
een boodschap herscheppen 

KO nvt nvt Ndl. 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, eigen 
boodschappen door middel van symbolen vastleggen en 
kenbaar maken 

KO nvt nvt Wisk. Init. 3.2 De kleuters kunnen vanuit verschillende gezichtspunten 
die ze zelf concreet innemen, verwoorden hoe eenzelfde 
voorwerp, gebouw of persoon er telkens anders uitziet 

KO nvt nvt Wisk. Init. 3.1 Zij kunnen pictogrammen in verband met ‘richtingen’ 
als symbolen hanteren 

LO nvt nvt Muz. Vorm. 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), 
door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken 
en erover praten 

LO nvt nvt Muz. Vorm. 3.3 De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een 
gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, 
schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven 

SO 1 A Art. Opv. 12 De leerlingen kunnen de grote diversiteit van beeldcrea-
ties aanwijzen en de doelgerichtheid en eventuele con-
sumptiegerichtheid ervan verwoorden 

SO 1 A/B Art. Opv. 11 De leerlingen kunnen verwoorden dat hun visuele bele-
ving beïnvloed wordt door stemming, voorkeur of voor-
oordeel 

SO 1 A/B Art. Opv. 13 De leerlingen kunnen vertellen over het actuele gebeu-
ren in de beeldende kunst in de ruime zin 

SO 1 A/B Art. Opv. 14 De leerlingen kunnen hun eigen beeldend werk naar 
inhoud en vorm toelichten 

SO 1 A/B Art. Opv. De leerlingen kunnen hun persoonlijke mening geven over 
diverse beeldende creaties uit verschillende culturen en 
belangstelling opbrengen voor beeldende creaties, zowel 
traditionele als nieuwe, met inbegrip van deze buiten hun 
eigen culturele leefwereld 

SO 2 (ASO) Hum. Wet. 7 De leerlingen kunnen de waarneming beschrijven als een 
proces van informatieverwerking en dit illustreren 

SO 2 ASO Wisk. 8 De leerlingen kunnen voorbeelden geven van de rol van 
de wiskunde in de kunst 

SO nvt nvt VOET 10 De leerlingen beargumenteren, in dialoog met anderen, 
de dynamiek in hun voorkeur voor bepaalde cultuur- en 
kunstuitingen (< context 3: sociorelationele ontwikkeling) 

* nvt = niet van toepassing; OV = onderwijsvorm. 
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Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn er heel wat ODET’en die impliceren dat men kan praten 
over wat men visueel waarneemt/verbeeldt. Die aandacht is vooral in het kleuteronderwijs heel 
opvallend, en wel gespreid over vier verschillende leergebieden (met Nederlands en Wiskundige 
Initiatie voorop). Een mooi voorbeeld is het OD ‘De kleuters kunnen vanuit verschillende 
gezichtspunten die ze zelf concreet innemen, verwoorden hoe eenzelfde voorwerp, gebouw of per-
soon er telkens anders uitziet’ uit het leergebied Wiskundige Initiatie. Voor het lager onderwijs vin-
den we slechts een paar verwijzingen naar dit ‘praten over’ (binnen de Muzische Vorming), maar 
binnen de eerste graad van het secundair onderwijs wordt, binnen het vak Artistieke Opvoeding, 
terug behoorlijk wat aandacht geschonken aan het communiceren over visuele waar-
neming/verbeelding (bv. ‘De leerlingen kunnen hun eigen beeldend werk naar inhoud en vorm 
toelichten’). Los van een paar (VO)ET’en die verwijzen naar meer algemene begrippen die het visu-
ele/het beeld kunnen omvatten (m.n. waarneming, kunst, cultuur), is er in de tweede en derde graad 
SO geen enkele aandacht meer voor dit communiceren over beelden/visuele verbeelding. 

5.7 Aandacht voor plezier –en schoonheid beleven 

Tabel 5.25 Aandacht voor het beleven van plezier aan en het ervaren van schoonheid door beelden 
binnen de ODET’en 

Code Ond. 
Niv. 

Leergebied
/VOET 

ODET 

Plezier/ 
genot 

KO Muz. Vorm. 1.5 De kleuters kunnen impressies uiten in een persoonlijke, authentieke 
creatie en plezier scheppen in het zoeken en vinden 

Plezier/ 
genot 

KO Muz. Vorm. 6.2 De kleuters kunnen ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen 
omringen om hun expressiemogelijkheden te ontdekken 

Plezier/ 
genot 

KO Muz. Vorm. 6.5 De leerlingen kunnen genieten van de fantasie, de originaliteit, de creati-
viteit en de zelfexpressie in ‘kunstwerken’ 

Plezier/ 
genot 

LO Muz. Vorm. 1.4* De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend 
vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven 

Plezier/ 
genot 

LO Muz. Vorm. 6.3* De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun 
expressiemogelijkheden verruimen 

Schoon-
heid 

SO VOET (Esthetische bekwaamheid) 7 De leerlingen kunnen schoonheid creëren 

Schoon-
heid 

SO VOET (Esthetische bekwaamheid) 6 De leerlingen kunnen schoonheid ervaren 

Tot slot willen staan we nog even stil bij de aandacht die we terug vinden in de ontwikkelingsdoelen 
en eindtermen voor de eerder affectieve kant van het omgaan met beelden. We maken daarbij 
onderscheid tussen het ‘Genieten van/plezier scheppen in’ enerzijds en de aandacht voor ‘Schoon-
heid’ anderzijds. Het genieten vinden we expliciet terug in (minstens) vijf ODET’en van het basis-
onderwijs (drie voor KO en twee voor LO). Het gaat telkens om ODET’en uit het leergebied 
Muzische Vorming. In de latere onderwijsniveaus komt dit aspect van plezier vinden nergens meer 
terug. Wel vinden we daar (meer bepaald in de VOET’en) expliciet aandacht voor het creëren en 
ervaren van schoonheid. Een facet dat op zijn beurt niet in het basisonderwijs aan bod komt. 
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6 |  Conclusies en beschouwende analyse 

In deze slotparagraaf vatten we de belangrijkste bevindingen nog eens samen en nemen we wat 
afstand. Deze meer beschouwende analyse vormt metéén ook de aanleiding tot het formuleren van 
een aantal aanbevelingen die we telkens aansluitend cursief presenteren. 

6.1 Algemene beschouwingen over de ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
Deze studie had tot doel de ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET’en) voor het kleuter- en 
leerplichtonderwijs te screenen op de aanwezigheid van elementen van beeldgeletterdheid. Alvorens 
we in dit afsluitende hoofdstuk de belangrijkste bevindingen samenvatten, maken we enkele alge-
mene beschouwingen over de ODET’en: 
- ten eerste wijzen we er op dat er onvermijdelijk een verschil is tussen de ODET’en als intentioneel 

curriculum voor het onderwijs en het gerealiseerde curriculum in scholen en klassen. De ODET’en 
zijn leidende bepalingen vanwege de centrale onderwijsoverheid en erkende scholen zijn verplicht 
daarmee rekening te houden (via de leerplannen en de uitvoering ervan) en worden daarop ook 
geïnspecteerd. Toch zijn de ODET’en niet de enige bron die de doelstellingen van het onderwijs 
mee gaan bepalen. Zo gaan de leerplannen op bepaalde punten mogelijk ‘verder’ (in termen van 
verwachte competenties) en breder (in termen van het soort beeldgeletterdheidscompetenties dat 
wordt aangesproken) dan de ODET bepalingen. Ook de school en leerkracht zelf hebben 
natuurlijk de vrijheid meer leerdoelen na te streven. Ook kunnen zij - door hun interpretatie van 
het intentioneel curriculum - op een andere manier met beeldgeletterdheid omgaan dan de 
ODET’en bedoelen of laten vermoeden. 
Wat betreft het BSO is er mogelijk nog om een andere reden een groot verschil tussen de beeld-
geletterdheidscompetenties die de ODET’en voorop stellen en deze die aan bod komen binnen 
het gerealiseerde curriculum. Voor deze onderwijsvorm hebben de ODET’en namelijk slechts 
betrekking op drie vakken (lichamelijke opvoeding, project algemene vakken en moderne 
vreemde talen), terwijl daarnaast nog tal van andere (praktijk)vakken geprogrammeerd staan 
waarbinnen mogelijk (courant) gebruik gemaakt wordt van beelden; 

- ten tweede staan we kort even stil bij de manier waarop de ODET’en geformuleerd zijn. Bij de 
screening van alle ODET’en op verwijzingen naar beeld en beeldgebruik was het opvallend hoe 
verschillend ODET’en soms geformuleerd zijn. Sommige ODET’en zijn vrij specifiek geformu-
leerd (‘De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de media’), 
andere dan weer erg generiek/algemeen (‘De leerlingen gaan alert om met de media’). Sommige 
ODET’en zijn ook enigszins hermetisch geformuleerd en zijn daardoor mogelijk moeilijk te 
interpreteren en te toetsen (zoals ‘De leerlingen kunnen een eigen audiovisuele taal gebruiken en 
het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats toekennen’). Het lijkt daarom aangewe-
zen bij een eventuele aanpassing of herformulering van ODET’en niet enkel de competentie te 
beschrijven (de zgn. assessment dimension) maar ook meer te focussen op de presta-
ties/activiteiten die bij de leerlingen kunnen getoetst worden om na te gaan of ze de competenties 
wel bezitten (de zgn. task construction) (Wells, 1997); 

- we merken ook op dat sommige ODET’en twee, drie tot zelfs vier beeldgeletterdheidscompeten-
ties combineren. Een voorbeeld hiervan is dit ontwikkelingsdoel: ‘De kleuters kunnen kleur, lijn, 
vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en de ontdekking van beeldelementen verwoor-



52 

 

HOOFDSTUK 6 | CONCLUSIES EN BESCHOUWENDE ANALYSE 

den’. Dit doel combineert de vaardigheid van het onderscheiden en de vaardigheid van het ver-
woorden. Dit is op zich geen probleem zolang het duidelijk is voor de lezer en de gebruiker dat 
voldoen aan dit ontwikkelingsdoel betekent voldoen aan beide componenten (onderscheiden én 
verwoorden). 

Beleidsaanbevelingen: 
- de ev. discrepantie tussen het intentioneel curriculum zoals geformuleerd in de ODET’en en het uitgevoerde curricu-

lum in de klaspraktijk verder nagaan; 
- de formulering van ‘samengestelde’ ODET’en toetsen op hun bruikbaarheid/verstaanbaarheid in het werkveld en 

indien nodig herzien; 
- de formulering van alle ODET’en toetsen op de mate waarin ze voldoende operationeel beschreven zijn en toetsing 

toelaten. 

6.2 Algemene vaststellingen over beeldgeletterdheid in de ODET’en 
- Een eerste algemene vaststelling op basis van dit onderzoek is dat er in nogal wat van de huidige 

ODET’en een verwijzing te vinden is naar beeld en de beeldgeletterdheid van het kind. Soms is 
die verwijzing expliciet, soms eerder impliciet (de lezer kan veronderstellen dat bij een verwijzing 
naar bv. kunst het ook om beeldende kunst kan gaan). Beeldgeletterdheid is dus niet afwezig in 
het curriculum. Of er voldoende plaats in de ODET’en is voor beeldgeletterdheid is een moeilijke 
want normatieve vraag (welke beeldgeletterdheidscompetenties zijn nodig om als volwassene kri-
tisch, bewust en actief in de maatschappij te functioneren?) en bovendien een vraag die ook vast-
hangt aan de manier waarop de ODET’en beeldgeletterdheid dan behandelen en doelen formule-
ren. Alleszins mogen we wel stellen dat gezien het groeiende belang van beelden in de samen-
leving en gezien de verhouding van het aantal ODET’en die verwijzen naar de omgang met beel-
den in vergelijking met de ODET’en die ingaan op bijvoorbeeld geschreven taal en gecijferdheid, 
de aandacht voor beeldcompetenties binnen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen eerder 
beperkt is. De aandacht voor het verbaal-discursieve primeert nog duidelijk op de aandacht voor 
de omgang met beelden. 

- Naarmate het onderwijsniveau verhoogt, daalt in de ODET’en de aandacht voor beeldgeletterd-
heid, althans het aantal ODET’en dat direct of indirect verwijst naar het omgaan met beelden in 
wat voor vorm ook. Deze afname is vooral toe te wijzen aan de aanwezigheid van een vrij breed 
leergebied Muzische vorming in de ODET’en van het kleuter en lager onderwijs en een meer 
beperkte invulling van het vak Artistieke Opvoeding in het verplichte curriculum van de eerste 
graad van het secundair onderwijs, dat vanaf de tweede graad zelfs geen deel meer uitmaakt van 
het curriculum. Vanaf dan is de muzisch-creatieve omgang met beelden deel van de vakover-
schrijdende eindtermen waar de verwijzingen veel minder in aantal zijn en beelden bijna altijd 
impliciet aanwezig zijn door het gebruik van de omvattende categorieën ‘media’, ‘kunst’ en ‘cul-
tuur’. Bovendien betreft het hier enkel inspanningsverplichtingen en dus niet te halen doelen. 

- In de afname (in kwantiteit) van het aantal ODET’en dat verwijst naar beeldgeletterdheid zou een 
overtuiging gelezen kunnen worden dat beeldgeletterdheidscompetenties - zowel vanuit een 
communicatief-functioneel perspectief als vanuit een muzisch-creatief perspectief - vooral moe-
ten aangeleerd worden in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Dit 
betekent echter niet dat die competenties niet verder moeten gevormd en up-to-date worden 
gehouden. Vanuit het principe van ‘use it or loose it’ lijkt een meer constante en consecutieve 
aandacht voor alle componenten van beeldgeletterdheid zelfs aangewezen. Ook kunnen we er van 
uitgaan dat beeldcultuur voor alle leerlingen - van zeer jong tot volwassen - een bepalende rol 
speelt in hun omgeving en uiteindelijk ook in hun gedrag. Het belang van beelden neemt dus niet 
af (bv. ten voordele van geschreven of gedrukte uitdrukking en reflectie). Eerder zal er afhankelijk 
van leeftijd en ontwikkeling een verschuiving plaatsvinden van het type van beelden dat leerlingen 
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spontaan te zien krijgen (bv. op televisie), zelf opzoeken (bv. op het internet), zelf maken (bv. via 
gsm of in eigen beeldend werk), zelf verspreiden (bv. meer interesse voor levensechte beelden 
vanaf de leeftijd van 8 jaar), en de manier waarop ze die interpreteren (bv. een sterke inbreng van 
de peergroep bij kinderen vanaf 10 jaar). 

- Anderzijds begrijpen we dat omdat de taal-, lees- en schrijfontwikkeling van leerlingen in het kleu-
teronderwijs en het begin van het lager onderwijs nog ontluikend is, het meer dominant werken 
met en over beelden daar vanzelfsprekend is. De nieuwsgierigheid van jonge kinderen is ook 
groot en dat uit zich vaak in een sterke gretigheid om de omgeving waar te nemen. 

Beleidsaanbevelingen: 
- de overheid moet aangeven welke norm inzake het competent omgaan met beelden zij wenselijk vindt zodat ook een 

uitspraak kan gedaan worden over de mate waarin beeldgeletterdheidscompetenties (qua kennis, vaardigheden en 
attitudes) voldoende aan bod komen in de ODET’en; 

- het bijstellen van de plotse en sterke afname van het aantal ODET’en met betrekking tot beeldgeletterdheid in het 
kerncurriculum vanaf de eerste graad van het secundair onderwijs. 

6.3 Inbedding van beeldgeletterdheid in leergebieden en vakken 
- De inbedding van verwijzingen naar beelden doorheen het curriculum verloopt van breed (één 

klasleerkracht werkt geïntegreerd vanuit vele leergebieden) naar smal (enkele vakleerkrachten 
streven - vaak los van elkaar - vakspecifieke doelen qua beeldgeletterdheid na). Dit is deels eigen 
aan het werken met vakleerkrachten vanaf het SO en deels het gevolg van een inkrimping van het 
aantal leergebieden/vakken waarbinnen verwijzingen naar beeld voorkomen. Zoals al gesteld, 
verdwijnt de inbedding van de beeldgeletterdheidscompetenties in het SO enigszins uit de vak-
specifieke eindtermen ten voordele van de vakoverschrijdende eindtermen.  

- Opvallend is dat beeldgeletterdheidscompetenties wel uitgesproken aan bod komen in de eerder 
muzisch-artistieke vakken (zowel in KO, LO als eerste graad SO), maar bijvoorbeeld nauwelijks 
binnen de vakoverschrijdende ODET’en op vlak van ICT. Daar zijn de verwijzingen meer impli-
ciet aan de orde of zitten ze in de ‘achterliggende’ teksten zoals de bijhorende Memorie van Toe-
lichting of de brochures met toelichting uitgegeven door de Vlaamse overheid. 

- Waar beelden - vaak op een illustrerende en ondersteunende manier - wel opvallend vaak worden 
ingebracht zijn de taalvakken. Zij zijn daar echter een (functioneel/communicatief) middel eerder 
dan dat het doel van die eindtermen over de beelden zelf gaat. Het lijkt erop dat beeldgeletterd-
heidscompetenties tot en met de eerste graad SO getraind worden in de omgang met artistieke 
beelden en dat ze vanaf de tweede graad SO als verworven beschouwd worden en dan ingezet 
kunnen worden ter ondersteuning van communicatie binnen de taal-/talige vakken. 

Beleidsaanbevelingen: 
- nagaan in hoeverre de vak- en leergebiedoverschrijdende ODET’en met verwijzingen naar beeldgeletterdheid ook 

effectief worden uitgevoerd en op basis daarvan overwegen om deze meer dan een inspanningsverplichting te maken. 
Het masterplan betreffende de hervorming van het Secundair Onderwijs biedt hier alvast een mogelijk kader toe, 
omdat de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen er samen worden ondergebracht binnen een set van com-
petenties. Deze compententies worden niet vastgehaakt aan vakken, waardoor het artificiële onderscheid verdwijnt 
tussen wat vakgebonden en vakoverschrijdend is; 

- in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs mag er niet zomaar vanuit worden gegaan dat 
beeldgeletterdheidscompetenties die in het basisonderwijs (vooral) verworven werden in de omgang met artistieke 
beelden automatisch ook kunnen ingezet worden in communicatiegerichte contexten. De omgang met beelden als 
argument of doel moet blijvend een plaats hebben binnen het curriculum. 
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6.4 De inhoud van de beeldgeletterdheidscompetenties (doorheen de 
schoolloopbaan) 

6.4.1 Algemeen: welke beeldgeletterdheidscompetenties zetten de ODET’en in de 
verf? 

- Doorheen de schoolloopbaan zien we in de ODET’en die betrekking hebben op de omgang met 
beeld het accent verschuiven van het zintuiglijke waarnemen en beleven van het beeld en het 
maken van beelden (mentaal en vooral materieel) naar een accent op het begripsmatig benoemen 
van beelden en beeldtaal en (in mindere mate) het analyseren en ontleden van beelden en beeld-
cultuur. Deze verschuiving was te verwachten omdat het waarnemen van beelden en het ‘verbeel-
den’ ervan cognitieve vaardigheden zijn van een concreet niet-abstraherend niveau en daarmee 
beter aansluiten bij de ontwikkeling van een kleuter of lagere school kind dan meer abstraherende 
vaardigheden zoals conceptualisering en analyse. Het verwerven en gebruiken van een beeldtaal 
en het ontleden van beelden en beeldcultuur (bv. op basis van historische kenmerken) zijn meer 
cognitief-abstraherende vaardigheden op maat van de ontwikkeling van een jongere in het secun-
dair onderwijs. Opvallend is wel dat uit de analyse blijkt dat de verwachte beeldgeletterdheids-
competenties voor de B-stroom/het BSO voor wat betreft het conceptualiseren (bv. een eigen 
beeldtaal) duidelijk lager zijn. 

6.4.2 De toegang tot en het waarnemen van beelden 
- Tot en met de eerste graad secundair onderwijs is er veel aandacht in het curriculum voor het 

waarnemen van beelden en de verschillende aspecten hiervan (open staan voor nieuwe beelden, 
het besef wat deze kunnen teweeg brengen, gericht en aandachtig kunnen kijken naar beelden, het 
memoriseren en herkennen van beelden). Vooral in het begin van de schoolloopbaan is deze aan-
dacht verspreid over verschillende leergebieden. De integratie van/transversaal werken aan waar-
nemingsvaardigheden daalt wel naarmate het onderwijsniveau stijgt. Dat is een logisch gevolg van 
de overgang van het door één klasleerkracht geïntegreerd werken aan verschillende leergebieden 
in het basisonderwijs naar het werken met vakleerkrachten in het secundair onderwijs. 

- Qua deelvaardigheden zien we in het basisonderwijs een erg evenwichtige aandacht voor de vier 
deelvaardigheden, terwijl vanaf het SO het gecontroleerd waarnemen van beelden veel nadrukke-
lijker naar de voorgrond treedt ten koste van de andere facetten van waarnemen (zoals de (emoti-
onele) beleving van beelden). 

6.4.3 De creatie van beelden (mentaal en materieel) 
- Algemeen is de aandacht voor het verbeelden (d.i. mentale representatie en vermogen om bv. 

beelden te verzinnen; de creatie van beelden met bepaalde materialen en technieken; de reflectie 
op of naar aanleiding van het verbeelden) minder groot in de ODET’en dan voor het waarnemen 
van beelden en beeldinformatie. Toch is de aandacht hiervoor tot en met de eerste graad van het 
secundair onderwijs nog vrij aanzienlijk. Dat verbeeldend werken met beelden (zowel mentaal als 
met materiaal) matcht ook goed met de ontwikkeling van jonge kinderen. Het zelf creëren van 
beelden is - zeker wanneer andere talige vaardigheden nog in volle ontwikkeling zijn - een manier 
waarop kinderen vorm, betekenis en uitdrukking kunnen geven aan hun ervaringen, ideeën en 
omgeving. Zeker op het eind van het kleuteronderwijs en bij het begin van de lagere school (leef-
tijdsklasse 4-8 jaar) is het belang van de verbeelding in de ontwikkeling groot (bv. fantasie, rol-
gedrag, enz.). Het is dan ook geen verrassing dat in de doelen voor het kleuteronderwijs ook nog 
binnen drie andere leergebieden sprake is van het werken aan verbeeldingscompetenties. Vanaf 
het lager onderwijs vallen deze echter quasi volledig binnen het leergebied/vak Muzische Vor-
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ming/Artistieke Opvoeding. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het zelf maken van beel-
den (als mentale oefening of als creatie met materiaal en techniek) vanaf de tweede graad van het 
secundair onderwijs zo goed als niet meer aan bod komt binnen de eindtermen. Dit is duidelijk 
een lacune.  

- Een veelgehoorde kritiek in wetenschappelijk onderzoek over beeldgeletterdheid is dat het maken 
van beelden in het onderwijs te vaak als een richtingloze oefening wordt aangeboden die vooral 
tot plezier moet leiden maar niet tot het vergroten van de competenties van de leerling (o.a. Don-
dis, 1973). Dit is hier - binnen de ODET’en - niet het geval gezien het verbeelden niet enkel 
wordt aangehaald met het oog op plezier, maar ook in functie van authentieke creatie, materiaal-
gevoeligheid, het ontwikkelen van een expressiestijl, een nieuwe verhaal vertellen, het gebruik van 
methoden, het verwerven van technieken, en dergelijke meer. Wat wel opvalt is dat de ontwikke-
ling van een leerling op het vlak van creatie veel minder gedetailleerd beschreven is in de 
ODET’en dan bijvoorbeeld de leerprogressie in een vakgebied zoals geschiedenis of wiskunde.  

- Qua deelvaardigheden gaat het bij verbeelden meestal om het creatief werken met materialen en 
technieken en dat wordt traditioneel enkel beoefend binnen de muzische vakken. Het hoeft dan 
ook niet te verwonderen dat verbeelden quasi volledig uit het curriculum verdwijnt vanaf de 
tweede graad van het SO.  

6.4.4 Het ontwikkelen en toepassen van een beeldtaal en het begripsmatig 
benoemen 

- Het conceptualiseren van beelden (het ontwikkelen en toepassen van een beeldtaal en het daar-
bij creëren van een verbaal referentiekader) is na het waarnemen de generieke vaardigheid die 
globaal het meeste aandacht krijgt in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. De verhouding tus-
sen de verschillende types competenties (qua ODET-aandacht) evolueert echter wel doorheen de 
onderwijsloopbaan: vanaf de tweede graad (of eerste graad al voor de A-stroom) is er duidelijk 
meer aandacht voor het ontwikkelen en toepassen van beeldtaal dan voor de andere beeldgelet-
terdheidscompetenties. Zoals gesteld is dat ook het onderwijsniveau waarvan we dat accent op 
het conceptualiseren van beelden kunnen verwachten. In absolute termen gaat het ech-
ter - althans voor de A-stroom - om een conceptualiseringspiek in de eerste graad van het SO, die 
nadien weer afneemt. We zien bij het conceptualiseren trouwens de meest opvallende verschillen 
terug qua verwachtingen naargelang de stroom/onderwijsvorm: in de B-stroom/het BSO wordt 
conceptualiseren blijkbaar veel minder belangrijk geacht. De spreiding over vakken/leergebieden 
lijkt behouden te blijven doorheen de schoolloopbaan. 

- Wat de deelvaardigheden betreft is de ODET-aandacht verspreid over het ‘labelen en catalogise-
ren’ van beelden en het ‘duiden’ van beelden. Vanaf de lagere school treedt het duiden echter veel 
sterker op de voorgrond dan het labelen. 

6.4.5 Het analyseren van beelden en beeldcultuur 
- Het analyseren van beelden en beeldcultuur (d.i. het ontleden, contextualiseren, toetsen van 

hypothesen, enz.) krijgt van alle onderzochte generieke beeldgeletterdheidscompetenties het min-
ste aandacht in de ODET’en. In het kleuteronderwijs is analyse van beelden en beeldtaal in de 
doelen zo goed als afwezig, terwijl kinderen op die leeftijd wel al goed in staat zijn om structuur-
kenmerken van beelden en beeldtaal te onderscheiden en te beoordelen (Gardner, 1972) ook al 
kunnen ze deze nog niet begripsmatig (met gesproken taal) benoemen. In de eindtermen voor het 
lager onderwijs is er wel wat meer aandacht voor het analyseren van beelden. Daarna vermindert 
de aandacht terug voor het expliciet analyseren van beelden. Ook in de vakoverschrijdende eind-
termen - die eigenlijk alle vakleerkrachten aanbelangen - is de aandacht voor de analyse van beel-
den (communicatief, (multi)mediaal of artistiek-creatief) nagenoeg afwezig. De aandacht voor het 
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analyseren van beelden en beeldcultuur is in de derde graad van het secundair onderwijs nog 
enkel aanwezig in ASO, van de andere onderwijsvormen worden blijkbaar geen analysecompe-
tenties verwacht. 

- De afname van het aantal ODET’en dat verwijst naar de analyse van beelden en beeldcultuur is 
enigszins contra-intuïtief voor een onderwijsniveau dat sterk inzet op verbaal-discursieve analyse 
(bv. in de STEM-vakken maar ook in de taalvakken).  

6.4.6 Beelden in functie van de reflectie op zelf, omgeving, samenleving 
- Uit de screening blijkt dat de omgang met beelden in de ODET’en zelden wordt gekoppeld aan 

een cultuureducatieve doelstelling zoals verwoord in de theorie ‘Cultuur in de Spiegel’, nl. als 
aspect om te reflecteren op het zelf, de omgeving of de samenleving. Het werken aan een cultu-
rele identiteit of culturele zelfverwezenlijking is in weinig ODET’en expliciet of impliciet aanwe-
zig. Enkel met betrekking tot het waarnemen duiken er - vooral in het basisonderwijs en de eerste 
graad van het SO - ODET’en op die een reflectieve component inhouden (bv. ‘De leerlingen 
kunnen verwoorden dat hun visuele beleving beïnvloed wordt door hun stemming, voorkeur of 
vooroordeel’). 

6.4.7 Aandacht voor de communicatiegerichtheid, het artistieke, cross-over, 
autonomie, verantwoordelijkheid, het communiceren over beelden en 
plezier/schoonheid beleven 

- We constateren globaal een meer bindende aandacht voor het gebruik van beelden ter ondersteu-
ning van de communicatie dan voor het artistieke gebruik van beelden. Concreet gaat het in het 
eerste geval vaak om de ondersteuning van communicatie in de context van taalvakken. 

- De vele verwijzingen naar het functioneel gebruik van beelden ter ondersteuning van de 
communicatie in taalvakken zorgt er meteen ook voor dat hier de meeste voorbeelden van cross-
over (het linken van beelden aan andere types informatie) te vinden zijn. Een beperkt aantal crea-
tieve of beschouwende voorbeelden van cross-over vinden we eigenlijk alleen binnen de Muzi-
sche Vorming in het basisonderwijs (bv. ‘de leerlingen kunnen ervaren dat een visueel beeld al 
dan niet vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen’).  

- Verwijzingen naar het verantwoord omgaan met beelden vonden we slechts beperkt terug binnen 
de eindtermen. In twee van deze gevallen betrof het dan VOET’en waarin het verantwoord om-
gaan met media in ruime zin centraal staat. Wat de verwijzingen betreft naar een bepaald niveau 
van ‘autonomie’, is het aanbod wat groter. Binnen het muzische/artistieke domein zien we daar 
dan een evolutie die gaat van ‘vertrouwen hebben in zijn/haar expressiemogelijkheden’ voor het 
basisonderwijs, naar het ‘onder begeleiding toepassen van bepaalde methoden en technieken’ in 
de eerste graad van het SO.  

- We merken een opvallende aandacht binnen de ODET’en van het KO en de eerste graad SO 
voor het kunnen communiceren over visuele waarneming/verbeelding. Binnen het KO is die 
aandacht opvallend gespreid over vier leergebieden. 

- Wat betreft het aspect ‘Plezier en schoonheid beleven’, stellen we vast dat er globaal binnen de 
ODET’en slechts zeer beperkte aandacht uitgaat naar de affectieve kant van interactie met het 
beeldende. In het basisonderwijs wordt nog wel eens verwezen naar het ‘kunnen genieten’ of 
‘plezier scheppen’, maar dat verdwijnt helemaal in het SO. Daar tegenover staat dan wel een 
beperkte aandacht voor het ‘creëren’ en ‘ervaren van schoonheid’ binnen de VOET’en van het 
SO, iets wat in het basisonderwijs dan weer geen plek krijgt. 
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6.4.8 Verschil tussen de onderwijstypes 
- Vanaf het secundair onderwijs zien we in de ODET’en aangaande de omgang met beelden een 

(soms weliswaar klein) onderscheid ontstaan tussen de verschillende stromen/onderwijstypes. 
Vooral de B-stroom/het BSO krijgt minder als doel om kinderen bepaalde beeldgeletterdheids-
competenties bij te brengen. Het opmerkelijkste verschil zien we tussen de A- en B-stroom (eer-
ste graad SO) wat betreft conceptualiseren. 

Beleidsaanbevelingen: 
- globaal: een meer evenwichtige aandacht voor de verschillende culturele competenties doorheen het curriculum, waar-

bij ingespeeld wordt op de ontwikkeling van het kind/de jongere; 
- het aanpassen van de ODET’en opdat het verbeelden en meer specifiek de creatie van beelden ook wordt opgeno-

men vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs; 
- het duidelijker maken wat de verwachte leerprogressie is die kinderen (kunnen) maken op het vlak van het zelf 

maken (tekenen, schilderen, fotograferen, ...) van beelden; meer aandacht binnen de eindtermen voor het verant-
woord leren omgaan met beelden. Dit sluit aan bij een van de doelstellingen die het masterplan voor de hervorming 
SO voorop stelt, nl. ‘Ontwikkelen van de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om te komen tot personen die 
op een kritische, maatschappijbetrokken, verantwoorde, autonome, creatieve en verdraagzame manier kunnen 
participeren aan de samenleving’; 

- ook in de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs expliciet plaats maken voor de 
emotionele beleving van beelden (bv. beleving van schoonheid); 

- het wegwerken van de opvallende verschillen tussen A-stroom en B-stroom (i.c. hogere verwachtingen expliciteren 
aangaande het kunnen duiden van beelden voor de B-stroom) en tussen ASO en BSO; 

- meer aandacht voor reflectie op en naar aanleiding van het verbeelden, conceptualiseren en analyseren en voor het 
duidelijker profileren van de beeldgeletterdheidscompetenties in cultuureducatief perspectief: het leren kennen, begrij-
pen, ... van de eigen (beeld)cultuur en die van anderen. 

6.5 Suggesties voor verder onderzoek/curriculumontwikkeling 
- Hoewel de vaststellingen uit dit onderzoek veelbetekenend zijn en aanleiding kunnen vormen 

voor bijstelling van de ODET’en, moeten we er toch van bewust zijn dat deze kwalitatieve scree-
ning van de ODET’en niet alles zegt. Curriculumwerk rond beeldgeletterdheid wordt best nog 
voorafgegaan door een onderzoek naar een eventuele discrepantie tussen intentioneel 
(ODET’en), voorzien (leerplannen) en gerealiseerd (in klas) curriculum. Vooral de vraag hoe de 
ODET’en in het onderwijsveld worden gelezen of geïnterpreteerd en toegepast en ervaren (bv. 
door de onderwijskoepels in de leerplannen, of op school-of leerkrachtniveau (cf. Van Petegem et 
al., 2009)). Deze analyse is noodzakelijk omdat een ‘bedoeld’ curriculum zoals is vastgelegd door 
een onderwijsoverheid (ideaal en beschreven) niet altijd samenvalt met een ‘geïmplementeerd’ 
curriculum (waargenomen en operationeel) of een ‘bereikt’ curriculum (ervaren en geleerd) 
(Eisner, 2002; Van Boxel et al., 2004; van den Akker; 2003). 

- Er zijn mogelijk facetten eigen aan de ontwikkeling van een kind waar niet of nauwelijks mee 
rekening wordt gehouden in de ODET’en. We geven een voorbeeld: kleuters kunnen vanaf de 
leeftijd van ongeveer vijf jaar op basis van eigen waarneming van beelden een onderscheid maken 
tussen wat echt en niet echt is en van dat spel tussen realiteit en illusie kan worden genoten (bv. in 
kunst). Ook kunnen zij rond die leeftijd steeds meer genieten van beeldende humor (bv. cartoon 
of onmogelijke fotocollage) en kunnen zij begrijpen dat een beeld kan staan voor iets anders 
(metafoor). Dit zijn beeldgeletterdheidscompetenties die quasi afwezig zijn in de ontwikkelings-
doelen voor het kleuteronderwijs. 

- Omwille van die verschuivende beeldinteresse zou het interessant zijn de ODET’en die ingaan op 
beeldgeletterdheid verder te analyseren op basis van wat een normale groei en ontwikkeling van 
een kind is. Op basis van de beperkte screening in dit rapport is het moeilijk uit te maken of 
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bepaalde ontwikkelingsdoelen of eindtermen een te laag of een te hoog minimumdoel vormen 
gerelateerd aan de leeftijd van de kinderen.  

- De vraag kan ook gesteld worden of bepaalde aspecten die tot anno 2013 tot de leefwereld beho-
ren van een leerling (bv. mobiele telefoon en andere mobiele digitale dragers bij tieners) vol-
doende aan bod komen in de huidige ODET’en. Zo is het opvallend dat ICT en multimedia (bv. 
de VOET’en die ingaan op mediawijsheid) weinig expliciete aandacht geven aan de rol, mogelijk-
heden en gevaren van beelden. Het verder analyseren van de ODET’en vanuit de huidige context 
van leerling en onderwijs lijkt niet overbodig. 
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7 |  Aanbevelingen 

In deze laatste paragraaf geven we een overzicht van de aanbevelingen die we op basis van dit 
onderzoek willen maken aan de Vlaamse overheid, en die in paragraaf 6 nader gekaderd worden: 
- de discrepantie tussen het intentioneel curriculum zoals geformuleerd in de ODET’en en het 

uitgevoerde curriculum in de klaspraktijk verder nagaan; 
- de formulering van ‘samengestelde’ ODET’en toetsen op hun bruikbaarheid/verstaanbaarheid in 

het werkveld en indien nodig herzien; 
- de formulering van alle ODET’en toetsen op de mate waarin ze voldoende operationeel beschre-

ven zijn en toetsing toelaten; 
- de overheid moet aangeven welke norm inzake het competent omgaan met beelden zij wenselijk 

vindt zodat ook een uitspraak kan gedaan worden over de mate waarin beeldgeletterdheids-
competenties (qua kennis, vaardigheden en attitudes) voldoende aan bod komen in de ODET’en; 

- het bijstellen van de plotse en sterke afname van het aantal ODET’en met betrekking tot beeld-
geletterdheid in het kerncurriculum vanaf de eerste graad van het secundair onderwijs; 

- nagaan in hoeverre de vak- en leergebiedoverschrijdende ODET’en met verwijzingen naar 
beeldgeletterdheid ook effectief worden uitgevoerd en op basis daarvan overwegen om deze meer 
dan een inspanningsverplichting te maken. Het masterplan betreffende de hervorming van het 
Secundair Onderwijs biedt hier alvast een mogelijk kader toe, omdat de vakgebonden en vakover-
schrijdende eindtermen er samen worden ondergebracht binnen een set van competenties. Deze 
compententies worden niet vastgehaakt aan vakken, waardoor het artificiële onderscheid ver-
dwijnt tussen wat vakgebonden en vakoverschrijdend is; 

- in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs mag er niet zomaar vanuit worden 
gegaan dat beeldgeletterdheidscompetenties die in het basisonderwijs (vooral) verworven werden 
in de omgang met artistieke beelden automatisch ook kunnen ingezet worden in communicatie-
gerichte contexten. De omgang met beelden als argument of doel moet blijvend een plaats heb-
ben binnen het curriculum; 

- globaal: een meer evenwichtige aandacht voor de verschillende culturele competenties doorheen 
het curriculum, waarbij ingespeeld wordt op de ontwikkeling van het kind/de jongere; 

- het aanpassen van de ODET’en opdat het ‘verbeelden’ en meer specifiek de creatie van beelden 
met materieel en techniek ook wordt opgenomen vanaf de tweede graad van het secundair 
onderwijs; 

- het duidelijker maken van wat de verwachte leerprogressie is die kinderen (kunnen) maken op het 
vlak van het zelf maken (tekenen, schilderen, fotograferen, ...) van beelden; 

- meer aandacht binnen de eindtermen voor het verantwoord leren omgaan met beelden. Dit sluit 
aan bij een van de doelstellingen die het masterplan voor de hervorming SO voorop stelt, name-
lijk ‘ontwikkelen van de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om te komen tot personen die 
op een kritische, maatschappijbetrokken, verantwoorde, autonome, creatieve en verdraagzame 
manier kunnen participeren aan de samenleving’; 

- ook in de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs expliciet plaats 
maken voor de emotionele beleving van beelden (bv. beleving van schoonheid); 

- het wegwerken van de opvallende verschillen tussen A-stroom en B-stroom (i.c. hogere 
verwachtingen expliciteren aangaande het kunnen duiden van beelden voor de B-stroom) en tus-
sen ASO en BSO; 
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HOOFDSTUK 7 | AANBEVELINGEN 

- meer aandacht voor reflectie op en naar aanleiding van het verbeelden, conceptualiseren en 
analyseren en voor het duidelijker profileren van de beeldgeletterdheidscompetenties in cultuur-
educatief perspectief: het leren kennen, begrijpen, ... van de eigen (beeld)cultuur en die van ande-
ren. 
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62 BIJLAGE 1 EINDTERMEN EN ONTWIKKELINGSDOELEN VERWIJZEND NAAR BEELDGELETTERDHEID IN RUIME ZIN 

bijlage 1 Eindtermen en ontwikkelingsdoelen verwijzend naar beeldgeletterdheid 
in ruime zin 

Tabel b1.1 ODET’en die verwijzen naar niet-creatieve kennis/vaardigheden inzake het omgaan met beelden 

Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/
OV 

Vak ODET 

KO nvt nvt Ndl. 3.2 De kleuters kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met concrete activiteiten begrijpen 

KO nvt nvt Ndl. 5.4 Zij beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens, ...) dienen om boodschappen over te dragen 

KO nvt nvt W.O. De kleuters kennen de betekenis van volgende pictogrammen: de pijl, de uitgang, het toilet 

KO nvt nvt Wisk. Init. De kleuters kunnen in concrete situaties handelingen uitvoeren met vormen, grootheden en figuren, in functie van een kwalitatief kenmerk 

KO nvt nvt Wisk. Init. De kleuters kunnen ... Zij kunnen pictogrammen in verband met ‘richtingen’ als symbolen hanteren 

LO nvt nvt Ndl. 3.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in de gegevens in schema’s en tabellen ten dienste van 
het publiek 

LO nvt nvt W.O. 6.1 De leerlingen kunnen aan elkaar een te volgen weg tussen twee plaatsen in de eigen gemeente of stad beschrijven. Ze kunnen deze reisweg 
ook aanduiden op een plattegrond 

LO nvt nvt W.O. 6.1bis De leerlingen kunnen aan de hand van een kaart de afstand tussen twee plaatsen in Vlaanderen berekenen en beschrijven 

LO nvt nvt W.O. 6.2 De leerlingen kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste kaart en op de globe evenaar, de polen, de oceanen, de landen 
van de Europese Unie en de werelddelen opzoeken en aanwijzen 

LO nvt nvt W.O. 6.4 De leerlingen hebben een voorstelling van de kaart van Vlaanderen en van België zodat ze in een praktische toepassingssituatie de 
gemeenschappen, de provincies en de provinciehoofdplaatsen kunnen aanwijzen 

LO nvt nvt W.O. 6.7 De leerlingen kunnen in de realiteit op een gepaste kaart een landelijke, stedelijke, toeristische en industriële omgeving herkennen en van 
elkaar onderscheiden 

LO nvt nvt W.O. 6.8 De leerlingen kunnen hun eigen streek en twee andere streken in België situeren op een kaart en de relatie beschrijven tussen de omgeving 
en aspecten van het dagelijks leven van de mensen 
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Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/
OV 

Vak ODET 

LO nvt nvt W.O. 6.11 De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren gebruik makend van de legende, windrichting en 
schaal 

LO nvt nvt Wisk. 3.4 De leerlingen kunnen de verschillende soorten hoeken classificeren en de verschillende soorten vierhoeken classificeren op grond van zij-
den en hoeken. Zij kunnen deze ook concreet vormgeven 

LO nvt nvt Wisk. 3.5 De leerlingen kunnen met een passer een cirkel tekenen 

LO nvt nvt Wisk. 3.6 De leerlingen kunnen de begrippen symmetrie, gelijkvormigheid en gelijkheid ontdekken in de realiteit. Ze kunnen zelf eenvoudige geo-
metrische figuren maken 

LO nvt nvt Wisk. 3.7 De leerlingen zijn in staat zich ruimtelijk te oriënteren op basis van plattegronden, kaarten, foto’s en gegevens over afstand en richting zich 
in de ruimte mentaal te verplaatsen en te verwoorden wat ze dan zien 

SO 1 A Aardr. 1 De leerlingen kunnen een reëel landschap en beelden ervan met elementaire geografische termen beschrijven en deze op een overeenstem-
mende kaart aanwijzen 

SO 1 A Aardr. 2 De leerlingen kunnen kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal en oriëntatie 

SO 1 A Aardr. 3 De leerlingen kunnen een kaart en een aardrijkskundig element in een atlas vinden en lokaliseren aan de hand van de inhoudstafel en het 
namenregister 

SO 1 A Aardr. 4 De leerlingen kunnen op werkkaarten van Vlaanderen of België en van andere bestudeerde gebieden diverse landschapscomponenten 
benoemen, zijnde reliëfgebieden, rivieren, landbouwgebieden, industriegebieden, agglomeraties en steden, zeehavens, transportassen, toeristi-
sche streken en toeristische centra 

SO 1 A Aardr. 5* De leerlingen leren spontaan de passende kaart raadplegen 

SO 1 A Aardr. 6 De leerlingen kunnen elementaire begrippen aangaande de bevolking, inclusief culturele aspecten, verwoorden en desbetreffende bevol-
kingsgegevens aflezen van kaarten en grafieken 

SO 1 A Aardr. 10 De leerlingen kunnen bodem en ondergrond in een ontsluiting of op een afbeelding onderscheiden 

SO 1 A Aardr. 12 De leerlingen kunnen in een landschap en op beeld de belangrijkste elementen van het reliëf aanwijzen alsook reliëfvormen herkennen en 
benoemen 

SO 1 A Aardr. 13 De leerlingen kunnen in een landschap en op beeld de werking van stromend water verwoorden 

SO 1 A Aardr. 14 De leerlingen kunnen op kaarten hoogten en hoogtezones aflezen aan de hand van hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren 

SO 1 A Aardr. 15 De leerlingen kunnen de vervuilingsgraad van enkele Belgische rivieren van een kaart aflezen en de belangrijkste oorzaken ervan opnoe-
men 

SO 1 A Aardr. 20 De leerlingen kunnen gegevens over weer en klimaat van een gebied uit cijfers, grafische voorstellingen en kaarten aflezen 
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Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/
OV 

Vak ODET 

SO 1 A Aardr. 31 De leerlingen kunnen voor de eigen omgeving de drukke verkeersknooppunten aanbrengen op kaart of stadsplan 

SO 1 A Gesch. De leerlingen kunnen materiële en landschappelijke historische getuigen observeren en beschrijven aan de hand van een eenvoudig observa-
tieprotocol 

SO 1 A Gesch. De leerlingen kunnen aan de hand van gerichte vragen kaarten lezen en de essentie ervan interpreteren, zoals het gebruik van het register van 
de geschiedenisatlas, het gebruiken van de legende, oriëntatie en schaal, het in verband brengen met elkaar van titel en inhoud van een kaart 

SO 1 A Fr./Eng. 16 De leerlingen kunnen uit informatieve en narratieve teksten een gebeurtenis, een verhaal navertellen met ondersteuning van sleutelwoor-
den of met visuele ondersteuning 

SO 1 A Fr./Eng. 18 De leerlingen kunnen een gebeurtenis, een verhaal, iets of iemand beschrijven met ondersteuning van sleutelwoorden of met visuele 
ondersteuning 

SO 1 A Nat. Wet. De leerlingen kunnen onder begeleiding resultaten uit een experiment, een meting of een terreinstudie weergeven. Dit kan gebeuren in woor-
den, in tabel of grafiek, door aan te duiden op een figuur of door te schetsen. De leerlingen gebruiken daarbij de correcte namen en symbolen 

SO 1 A Wisk. 23 De leerlingen ontdekken regelmaat in eenvoudige patronen en schema’s en kunnen ze beschrijven met formules 

SO 1 A Wisk. 25 De leerlingen kunnen functioneel gebruik maken van eenvoudige schema’s, figuren, tabellen en diagrammen 

SO 1 A Wisk. 27 De leerlingen herkennen evenwijdige stand, loodrechte stand en symmetrie in vlakke figuren en ze herkennen gelijkvormigheid en congru-
entie tussen vlakke figuren 

SO 1 A Wisk. 28 De leerlingen herkennen figuren in het vlak, die bekomen zijn door een verschuiving, een spiegeling of een draaiing 

SO 1 A Wisk. 29 De leerlingen weten dat in een tweedimensionale voorstelling van een driedimensionale situatie, informatie verloren gaat 

SO 1 A Wisk. 30 De leerlingen herkennen kubus, balk, recht prisma, cilinder, piramide, kegel en bol aan de hand van een schets, tekening en dergelijke 

SO 1 A Wisk. 33 De leerlingen gebruiken het begrip schaal om afstanden in meetkundige figuren te berekenen 

SO 1 A Wisk. 34 berekenen de omtrek en oppervlakte van driehoek, vierhoek en cirkel en de oppervlakte en het volume van kubus, balk en cilinder 

SO 1 A Wisk. 35 De leerlingen kunnen het beeld bepalen van een eenvoudige vlakke meetkundige figuur door een verschuiving, spiegeling, draaiing; sym-
metrieassen van vlakke figuren bepalen; loodlijnen, middelloodlijnen en bissectrices construeren 

SO 1 A Wisk. 36 De leerlingen kunnen zich vanuit diverse vlakke weergaven een beeld vormen van een eenvoudige ruimtelijke figuur met behulp van allerlei 
concreet materiaal 

SO 1 A Wisk. 37 De leerlingen beschrijven en classificeren de soorten driehoeken en de soorten vierhoeken aan de hand van eigenschappen 

SO 1 A Wisk. 39 De leerlingen kunnen recht evenredige verbanden tussen grootheden grafisch voorstellen 

SO 1 A Wisk. 43 De leerlingen passen probleemoplossende vaardigheden toe, zoals: het maken van een goede schets of een aangepast schema 
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Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/
OV 

Vak ODET 

SO 1 A Wisk. 46* De leerlingen ontwikkelen een kritische houding tegenover het gebruik van allerlei cijfermateriaal, tabellen, berekeningen en grafische 
voorstellingen 

SO 1 B Maat-sch. 
Vorm. 

19 De leerlingen kunnen op een kaart van Vlaanderen of België en op een kaart van andere bestudeerde gebieden, belangrijke plaatsen situe-
ren 

SO 1 B Maat-sch. 
Vorm. 

20 De leerlingen kunnen zich aan de hand van een plattegrond of een kaart oriënteren 

SO 1 B Maat-sch. 
Vorm. 

21 De leerlingen kunnen informatie halen uit wegwijzers, pictogrammen en informatieborden 

SO 1 B Maat-sch. 
Vorm. 

22 De leerlingen herkennen door gericht waarnemen of na onderzoek een aantal landschappen in de eigen omgeving 

SO 1 B Maat-sch. 
Vorm. 

23 Kunnen de verschillende nationaliteiten binnen de school of leefomgeving bepalen, in grafiek zetten en op de wereldkaart plaatsen 

SO 1 B Maat-sch. 
Vorm. 

24 Kunnen het stratenplan van de gemeente gebruiken 

SO 1 B Nat. Wet. 1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en de waarnemingen weergeven 

SO 1 B Nat. Wet. 4 De leerlingen kunnen eenvoudige tabellen, grafieken en diagrammen in verband met natuurwetenschappelijke verschijnselen gebruiken 

SO 1 B Wisk. 1 De leerlingen kunnen tekeningen correct van het bord overnemen 

SO 1 B Wisk. 2 Figuren herkennen, aanvullen, samenstellen en ordenen 

SO 1 B Wisk. 3 De leerlingen kunnen een tweedimensionele tekening verkleind, vergroot tekenen met behulp van een raster 

SO 1 B Wisk. 4 De leerlingen kunnen een tweedimensionele tekening spiegelen om een verticale en een horizontale as met behulp van een raster 

SO 1 B Wisk. 32 De leerlingen kunnen figuren indelen in vlakke figuren en ruimtelijke figuren 

SO 1 B Wisk. 33 De leerlingen kunnen vlakke figuren indelen in veelhoeken en figuren die geen veelhoeken zijn 

SO 1 B Wisk. 34 De leerlingen kunnen veelhoeken classificeren volgens het aantal hoeken en zijden 

SO 1 B Wisk. 35 De leerlingen kunnen driehoeken classificeren met als criteria het aantal gelijke zijden of hoeken 

SO 1 B Wisk. 36 De leerlingen kunnen driehoeken tekenen, waarvan een aantal voorwaarden in verband met gelijkheid van zijden of hoeken gegeven zijn 

SO 1 B Wisk. 37 De leerlingen kunnen vierhoeken classificeren met als criteria het aantal gelijke zijden, aantal paren evenwijdige zijden, aantal gelijke hoe-
ken, eigenschappen van de diagonalen 
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Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/
OV 

Vak ODET 

SO 1 B Wisk. 38 De leerlingen kunnen vierhoeken tekenen, waarvan een aantal voorwaarden in verband met gelijkheid van zijden of hoeken gegeven zijn 

SO 1 B Wisk. 40 De leerlingen kunnen een cirkel tekenen 

SO 1 B Wisk. 42 De leerlingen herkennen een kubus en een balk 

SO 1 B Wisk. 43 De leerlingen herkennen een piramide, cilinder, kegel en bol 

SO 1 B Wisk. 45 De leerlingen kunnen informatie halen uit grafieken, tabellen, diagrammen, kaarten en schaalmodellen 

SO 1 B Wisk. 46 De leerlingen kunnen met plattegronden en plan werken 

SO 1 B Wisk. 47 De leerlingen hebben inzicht in het schaalbegrip 

SO 1 B Wisk. 49 De leerlingen kunnen met tekeningen en modellen op schaal werken 

SO 2 ASO Aardr. De leerlingen kunnen op kaarten aanduiden en benoemen: continenten en oceanen, de belangrijkste reliëfeenheden en rivieren, de belangrijk-
ste staten, natuurlijke en menselijke aardrijkskundige entiteiten 

SO 2 ASO Aardr. 2 De leerlingen kunnen bestudeerde regio’s en thema’s op eenvoudige thematische wereldkaarten situeren 

SO 2 ASO Aardr. 17 De leerlingen kunnen op een eenvoudige manier aardrijkskundige gegevens cartografisch voorstellen 

SO 2 ASO Nat. Wet. 1) De leerlingen kunnen onder begeleiding de volgende aspecten van de natuurwetenschappelijke methode gebruiken bij het onderzoek van 
een natuurwetenschappelijk probleem:  

- onderzoeksresultaten weergeven in woorden, in een tabel of een grafiek;  

- uit data, een tabel of een grafiek relaties en waarden afleiden om een besluit te formuleren. 

SO 2 ASO Nat. Wet. B - 6 Leerlingen kunnen op het terrein organismen in hun habitat waarnemen en beschrijven 

SO 2 ASO Nat. Wet. F - 4 Leerlingen kunnen voor een eenparige rechtlijnige beweging de snelheid berekenen en de beweging grafisch voorstellen 

SO 2 ASO Wisk. 22 De leerlingen geven, in betekenisvolle situaties die kunnen beschreven worden met een functie, de samenhang aan tussen verschillende 
voorstellingswijzen, m.n. verwoording, tabel, grafiek en voorschrift 

SO 2 ASO Wisk. 23 De leerlingen berekenen, uitgaande van het voorschrift van de standaardfuncties f(x)=x, f(x)=x², f(x)=x³, f(x)=1/x, f(x)=,de coördinaten 
van een aantal punten van de grafiek en schetsen vervolgens de grafiek 

SO 2 ASO Wisk. 24 De leerlingen bouwen vanuit de grafiek van de standaardfuncties f(x)=x en f(x)=x² de grafiek van de functies f(x) + k, f(x+k), kf(x) op 

SO 2 ASO Wisk. 25 De leerlingen leiden domein, bereik, nulwaarden, tekenverandering, stijgen, en dalen, extrema, symmetrie af uit de bekomen grafieken, 
vermeld in eindtermen 23 en 24 

SO 2 ASO Wisk. 26 De leerlingen bepalen het voorschrift van een eerstegraadsfunctie die gegeven is door een grafiek of tabel 
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Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/
OV 

Vak ODET 

SO 2 ASO Wisk. 27 De leerlingen leggen het verband tussen de oplossing(en) van vergelijkingen en ongelijkheden van de eerste en tweede graad in één onbe-
kende en een bijpassende grafische voorstelling 

SO 2 ASO Wisk. 28 De leerlingen kunnen stelsels van twee vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden algebraïsch oplossen en de oplossing gra-
fisch interpreteren 

SO 2 ASO Wisk. 34 De leerlingen verklaren gelijkvormigheid van figuren met behulp van schaal en congruentie 

SO 2 ASO Wisk. 42 De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat informatie verloren kan gaan bij het tweedimensionaal afbeelden van driedimensio-
nale situaties 

SO 2 ASO Wisk. 45 De leerlingen gebruiken de begrippen evenwijdig, loodrecht, snijdend en kruisend om de onderlinge ligging aan te geven van rechten en 
vlakken in ruimtelijke situaties 

SO 2 ASO Wisk. 50 De leerlingen gebruiken en interpreteren diverse grafische voorstellingen van statistische gegevens zowel bij individuele als bij gegroe-
peerde gegevens, telkens aan de hand van concrete situaties 

SO 2 BSO P.A.V. 12 De leerlingen kunnen de schaal functioneel gebruiken 

SO 2 BSO P.A.V. 14 De leerlingen kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren 

SO 2 KSO Aardr. 1 De leerlingen kunnen op kaarten aanduiden en benoemen: continenten en oceanen, de belangrijkste reliëfeenheden en rivieren, de belang-
rijkste staten, natuurlijke en menselijke aardrijkskundige entiteiten 

SO 2 KSO Aardr. 2 De leerlingen kunnen bestudeerde regio’s en thema’s op eenvoudige thematische wereldkaarten situeren 

SO 2 KSO Aardr. 17 De leerlingen kunnen op een eenvoudige manier aardrijkskundige gegevens cartografisch voorstellen 

SO 2 KSO Nat. Wet. 12 Met betrekking tot een concreet natuurwetenschappelijk of toegepast natuurwetenschappelijk probleem, vraagstelling of fenomeen, kun-
nen de leerlingen samenhangen in schema’s of andere ordeningsmiddelen weergeven 

SO 2 KSO Wisk. 16 De leerlingen kunnen een tabel maken van het verband tussen variabelen in een gegeven betekenisvolle situatie 

SO 2 KSO Wisk. 17 De leerlingen kunnen, in een opportuun gekozen assenstelsel, een grafiek tekenen van het verband tussen variabelen in een gegeven bete-
kenisvolle situatie 

SO 2 KSO Wisk. 18 De leerlingen kunnen een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met betrekking tot: het aflezen van bepaalde waarden, het afle-
zen van extreme waarden, het interpreteren van het globale verloop (constant, stijgen, dalen) 

SO 2 KSO Wisk. 19 De leerlingen kunnen de onderlinge ligging van twee grafieken vergelijken en interpreteren 

SO 2 KSO Wisk. 22 De leerlingen geven de samenhang aan tussen verschillende voorstellingswijzen van het verband tussen variabelen, m.n. verwoording, 
tabel, grafiek en formule van het verband tussen variabelen 

SO 2 KSO Wisk. 23 De leerlingen kunnen de grafiek van een eerstegraadsfunctie tekenen 
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Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/
OV 

Vak ODET 

SO 2 KSO Wisk. 24 De leerlingen leiden nulpunt, tekenverandering, stijgen of dalen af uit de grafiek van een eerstegraadsfunctie 

SO 2 KSO Wisk. 26 De leerlingen maken bij het berekenen van hoeken en afstanden in vlakke en in beperkte ruimtelijke situaties gebruik van schetsen en teke-
ningen, van meetkundige begrippen en elementaire eigenschappen, in het bijzonder van: evenwijdigheid gelijke verhoudingen loodrechte 
stand eigenschappen van hoeken eigenschappen van driehoeken en cirkels de stelling van Pythagoras goniometrische verhoudingen in een 
rechthoekige driehoek 

SO 2 KSO Wisk. 28 De leerlingen kunnen interpreteren statistische gegevens uit frequentietabellen en diverse grafische voorstellingen 

SO 2 TSO Aardr. 1 De leerlingen kunnen op kaarten aanduiden en benoemen: continenten en oceanen, de belangrijkste reliëfeenheden en rivieren, de belang-
rijkste staten, natuurlijke en menselijke aardrijkskundige entiteiten 

SO 2 TSO Aardr. De leerlingen kunnen bestudeerde regio’s en thema’s op eenvoudige thematische wereldkaarten situeren 

SO 2 TSO Aardr. 17 De leerlingen kunnen op een eenvoudige manier aardrijkskundige gegevens cartografisch voorstellen 

SO 2 TSO Nat. Wet. Met betrekking tot een concreet natuurwetenschappelijk of toegepast natuurwetenschappelijk probleem, vraagstelling of fenomeen, kunnen 
de leerlingen 

10 een fysisch, chemisch of biologisch verschijnsel of proces met behulp van een model voorstellen en uitleggen 

12 samenhangen in schema’s of andere ordeningsmiddelen weergeven 

SO 2 TSO Wisk. 16 De leerlingen maken een tabel van het verband tussen variabelen in een gegeven betekenisvolle situatie 

SO 2 TSO Wisk. 17 De leerlingen tekenen, in een opportuun gekozen assenstelsel, een grafiek van het verband tussen variabelen in een gegeven betekenisvolle 
situatie 

SO 2 TSO Wisk. 18 De leerlingen kunnen een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met betrekking tot: het aflezen van bepaalde waarden het afle-
zen van extreme waarden het interpreteren van het globale verloop (constant, stijgen, dalen) 

SO 2 TSO Wisk. 19 De leerlingen vergelijken en interpreteren de onderlinge ligging van twee grafieken 

SO 2 TSO Wisk. 22 De leerlingen geven de samenhang aan tussen verschillende voorstellingswijzen van het verband tussen variabelen, m.n. verwoording, 
tabel, grafiek en formule van het verband tussen variabelen 

SO 2 TSO Wisk. 23 De leerlingen tekenen de grafiek van een eerstegraadsfunctie 

SO 2 TSO Wisk. 24 De leerlingen leiden nulpunt, tekenverandering, stijgen of dalen af uit de grafiek van een eerstegraadsfunctie 

SO 2 TSO Wisk. 26 De leerlingen maken bij het berekenen van hoeken en afstanden in vlakke en in beperkte ruimtelijke situaties gebruik van schetsen en teke-
ningen, van meetkundige begrippen en elementaire eigenschappen, in het bijzonder van: evenwijdigheid gelijke verhoudingen loodrechte 
stand eigenschappen van hoeken eigenschappen van driehoeken en cirkels de stelling van Pythagoras goniometrische verhoudingen in een 
rechthoekige driehoek 

SO 2 TSO Wisk. 28 De leerlingen interpreteren statistische gegevens uit frequentietabellen en diverse grafische voorstellingen 
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Ond. 
Niv. 

Graad Stroom/
OV 

Vak ODET 

SO 2 ASO Wetensch. 2. De leerlingen kunnen bestudeerde structuren met een visueel model voorstellen 

SO 2 ASO Wetensch. 3. De leerlingen kunnen twee- en driedimensionale voorstellingen van bestudeerde structuren interpreteren 

SO 2 ASO Wetensch. 4. De leerlingen kunnen verbanden leggen tussen structuren op verschillende schaalniveaus 

SO 3 ASO Aardr. 2 De leerlingen kunnen met een voorbeeld aantonen dat een afbeelding of kaart een gecodeerde voorstelling is van de werkelijkheid 

SO 3 ASO Aardr. 17 De leerlingen kunnen een kaartvoorstelling kiezen in functie van het gebruik 

SO 3 ASO Aardr. 20 De leerlingen kunnen een West-Europese weerkaart lezen 

SO 3 ASO Aardr. 21 De leerlingen kunnen een weersituatie inschatten door rekening te houden met weerkaarten en -berichten 

SO 3 ASO Aardr. 24 De leerlingen kunnen vereenvoudigde geologische kaarten en bodemkaarten lezen 

SO 3 ASO Nat. Wet. 10 Met betrekking tot een concreet wetenschappelijk of toegepast wetenschappelijk probleem, vraagstelling of fenomeen kunnen de leerlingen 
doelgericht, vanuit een hypothese of verwachting, waarnemen 

SO 3 ASO Nat. Wet. 11 De leerlingen kunnen waarnemings- en andere gegevens mondeling en schriftelijk verwoorden en weergeven in tabellen, grafieken, 
schema’s of formules 

SO 3 ASO Biol. B4 De leerlingen kunnen macroscopische en microscopische observaties verrichten in het kader van experimenteel biologisch onderzoek 

SO 3 ASO Biol. B5 De leerlingen kunnen biologische verbanden in schema’s of andere ordeningsmiddelen weergeven 

SO 3 ASO Biol. B10 De leerlingen kunnen met behulp van eenvoudige voorstellingen de bouw van sachariden, lipiden, proteïnen, nucleïnezuren, mineralen en 
water verduidelijken, en hun belang voor de celstructuur en het celmetabolisme aan de hand van een voorbeeld toelichten 

SO 3 ASO Chem. C5 De leerlingen kunnen chemische informatie in gedrukte bronnen en langs elektronische weg systematisch opzoeken, en met behulp van 
ICT weergeven in grafieken, diagrammen of tabellen 

SO 3 ASO Fys. F6 De leerlingen kunnen fysische informatie in gedrukte bronnen en langs elektronische weg systematisch opzoeken en weergeven in grafie-
ken, diagrammen of tabellen, desgevallend met behulp van ICT 

SO 3 ASO Wisk. 14 De leerlingen lezen op een grafiek af: eventuele symmetrieën; het stijgen, dalen of constant zijn; het teken; de eventuele nulwaarden; de 
eventuele extrema 

SO 3 ASO Wisk. 27 De leerlingen kunnen de grafiek tekenen van de functie f(x)=sinx op basis van de goniometrische cirkel 

SO 3 ASO Wisk. 28 De leerlingen kunnen voor de functie f(x)=sinx, domein, bereik, periodiciteit, stijgen/dalen en extrema aflezen van de grafiek 

SO 3 ASO Wisk. 29 De leerlingen kunnen de grafieken opbouwen van de functies f(x)=a sin(bx+c) en daarop a, b en c interpreteren 

SO 3 ASO Wisk. 30 De leerlingen kunnen vergelijkingen van de vorm sinx=k grafisch oplossen 
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SO 3 ASO Wisk. 32 De leerlingen kunnen tabellen en grafieken bij bestudeerde functies als hulpmiddel gebruiken om functievoorschriften, vergelijkingen en 
ongelijkheden te interpreteren 

SO 3 ASO Wisk. 34 De leerlingen kunnen het gemiddelde en de standaardafwijking van een normale verdeling grafisch interpreteren 

SO 3 ASO Wisk. 35 De leerlingen kunnen grafisch het verband leggen tussen een normale verdeling en de standaardnormale verdeling 

SO 3 ASO Wisk. 36 De leerlingen kunnen bij een normale verdeling de relatieve frequentie interpreteren van een verzameling gegevens met waarden tussen 
twee gegeven grenzen, met waarden groter dan een gegeven grens of met waarden kleiner dan een gegeven grens als de oppervlakte van een 
gepast gebied 

SO 3 BSO P.A.V. 7 De leerlingen kunnen uit tabellen, grafieken, diagrammen of kaarten, relevante informatie selecteren 

SO 3 BSO P.A.V. 9 De leerlingen kunnen voor twee variabelen, informatie in een aangepaste grafische vorm weergeven 

SO 3 KSO Aardr. 2 De leerlingen kunnen met een voorbeeld aantonen dat een afbeelding of kaart een gecodeerde voorstelling is van de werkelijkheid 

SO 3 KSO Aardr. 17 De leerlingen kunnen een kaartvoorstelling kiezen in functie van het gebruik 

SO 3 KSO Aardr. 20 De leerlingen kunnen een West-Europese weerkaart lezen 

SO 3 KSO Aardr. 21 De leerlingen kunnen een weersituatie inschatten door rekening te houden met weerkaarten en -berichten 

SO 3 KSO Aardr. 24 De leerlingen kunnen vereenvoudigde geologische kaarten en bodemkaarten lezen 

SO 3 KSO Wisk. 2 De leerlingen kunnen gebruik maken van wiskundige technieken zoals figuren maken en tabellen opstellen 

SO 3 KSO Wisk. 10 De leerlingen kunnen bijzonderheden van grafieken, eventueel aangevuld met tabellen, aflezen zoals periodiciteit, symmetrieën, stijgen en 
dalen, extreme waarden, lineaire en exponentiële groei 

SO 3 KSO Wisk. 11 De leerlingen kunnen grafieken tekenen van enkele eenvoudige functies (mede met behulp van ICT) 

SO 3 TSO Aardr. 2 De leerlingen kunnen met een voorbeeld aantonen dat een afbeelding of kaart een gecodeerde voorstelling is van de werkelijkheid 

SO 3 TSO Aardr. 17 De leerlingen kunnen een kaartvoorstelling kiezen in functie van het gebruik 

SO 3 TSO Aardr. 20 De leerlingen kunnen een West-Europese weerkaart lezen 

SO 3 TSO Aardr. 21 De leerlingen kunnen een weersituatie inschatten door rekening te houden met weerkaarten en -berichten 

SO 3 TSO Aardr. 24 De leerlingen kunnen vereenvoudigde geologische kaarten en bodemkaarten lezen 

SO 3 TSO Wisk. 2 De leerlingen kunnen gebruik maken van wiskundige technieken zoals figuren maken en tabellen opstellen 
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SO 3 TSO Wisk. 10 De leerlingen kunnen bijzonderheden van grafieken, eventueel aangevuld met tabellen, aflezen zoals periodiciteit, symmetrieën, stijgen en 
dalen, extreme waarden, lineaire en exponentiële groei 

SO 3 TSO Wisk. 11 De leerlingen kunnen grafieken tekenen van enkele eenvoudige functies (mede met behulp van ICT) 
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