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WOORD VOORAF 
 
Met veel genoegen kunnen wij deze derde vergelijkende studie over de onderwijsinhouden in Ne-
derland en Vlaanderen inleiden. Ze past in een traditie van de GENT-akkoorden waarbinnen deze 
studie gesitueerd is. 
 
Deze keer worden de Nederlandse profielen en eindtermen voor het voortgezet onderwijs (vwo en 
havo) en de Vlaame polen en specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs (2de en 
3de graad) met elkaar vergeleken. Vroegere publicaties gingen over de vergelijking van de Neder-
landse kerndoelen met de Vlaamse eindtermen voor het basisonderwijs en de vergelijking van de 
Nederlandse kerndoelen voor de basisvorming met de eindtermen voor de eerste graad secundair 
onderwijs. 
 
De derde vergelijkende studie is zo opgevat dat ze voor zoveel mogelijk belanghebbenden interes-
sante informatie en ideeën bevat. Daarom wordt niet alleen een theoretische vergelijking gemaakt 
van de Nederlandse profielen en de Vlaamse polen maar worden ook bestaande praktijken en 
nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs beschreven. In de vergelijkende 
analyse wordt de schoolpraktijk nadrukkelijk betrokken door het in kaart brengen van geslaagde 
implementaties van wat in Nederland met de nieuwe eindtermen wordt beoogd en van de experi-
mentele invoering van specifieke eindtermen en polen in de Vlaamse schoolpraktijk.  
Meer concreet onderzoekt de vergelijking actuele onderwerpen die aan de orde zijn naar aanleiding 
van de discussies over de herziening van de Tweede Fase (Nl) en de invoering van de specifieke 
eindtermen en polen voor het ASO (Vl). De onderwerpen worden uitgewerkt per profiel of pool en 
hebben betrekking op: samenhang, onderzoeksvaardigheden, zelfstandig leren en doorstroming 
naar hoger onderwijs. Zowel structurele als inhoudelijke elementen worden hierbij onderzocht en 
uitgewerkt. 
De voorliggende vergelijking spitst zich toe op kenmerkende overeenkomsten en verschillen in re-
latie tot praktijkproblemen en - oplossingen in scholen. Op die manier kunnen zowel beleidsma-
kers, schoolbegeleiders als leraren uit de vergelijking leren. 
 
De Nederlandse Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), de Vlaamse Dienst voor Onderwijsont-
wikkeling (DVO), de Nederlandse en Vlaamse scholen hebben in de beste verstandhouding samen-
gewerkt. Het resultaat van die samenwerking is een boeiende publicatie geworden. 
We willen alle medewerkers danken en feliciteren. We nodigen hen ook uit deze samenwerking 
voort te zetten.  
 
 
 
 
 
Gaby Hostens Paul van Maanen 
Directeur-generaal Directeur voortgezet onderwijs 
Secundair onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen 
 
 
 
 
 
Roger Standaert Peter Scheerder 
Directeur Directeur 
Dienst voor Onderwijsontwikkeling SLO 
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1 Inleiding 
 
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst Nederland - Vlaanderen (het zogenoemde GENT 
- V akkoord) is afgesproken een curriculumvergelijking te maken tussen de Tweede Fase in Neder-
land en het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) in Vlaanderen.  
Deze formele opdracht is in onderling overleg geherformuleerd als: “Een vergelijking van studie-
profielen en bijhorende specifieke eindtermen voor de tweede en de derde graad algemeen secun-
dair onderwijs (Vlaanderen) en de profielen voor vwo / havo (Nederland)”. De vergelijking zal zich 
toespitsen op kenmerkende overeenkomsten en verschillen in relatie tot praktijkproblemen in scho-
len.  
 
In Vlaanderen zijn de specifieke eindtermen voor de tweede en derde graad algemeen secundair 
onderwijs onlangs door de Vlaamse Onderwijsraad goedgekeurd en worden binnenkort door het 
Vlaamse parlement bekrachtigd. Met deze goedkeuring zal in de opleidingen van het algemeen se-
cundair onderwijs (ASO) het werken met polen zijn intrede maken. Door het invoeren van polen 
wil men leerlingen bewuster laten kiezen, ze beter voorbereiden op het hoger onderwijs en meer 
diepgang realiseren in het onderwijsaanbod door de specifieke eindtermen niet te formuleren voor 
vakken maar voor het geheel van een pool / wetenschapsdomein. De implementatie in de scholen 
staat echter nog aan het begin. 
 
In Nederland is al enkele jaren ervaring opgedaan met de invoering van de Tweede Fase in vier 
verschillende profielen. Deze profielen worden gekenmerkt door combinaties van bepaalde vakken 
die leerlingen geacht worden adequater dan voorheen toe te leiden naar specifieke studierichtingen 
in het hoger onderwijs: hogescholen en universiteiten.  
 
Deze 'voorsprong' t.o.v. Vlaanderen impliceert dat ook ervaringen zijn opgedaan in de schoolprak-
tijk, waarbij zich veel en veelsoortige invoeringsproblemen hebben voorgedaan. Voor zover moge-
lijk en zinvol (gelet op verschillen in schoolstructuur en -cultuur) zullen hieruit leerpunten voor de 
Vlaamse schoolpraktijk worden gedestilleerd. Anderzijds kan worden gesteld dat de Vlaamse polen 
anders geconcipieerd zijn dan de Nederlandse profielen en daarom een inspiratiebron kunnen zijn 
voor het oplossen van bepaalde Nederlandse problemen zoals de overladenheid van het program-
ma, het tekort aan samenhang binnen een profiel en de heersende cultuur om in vakken te denken. 
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2 Werkwijze 
 
Het is belangrijk dat beide landen hun voordeel halen uit de vergelijkende analyse en ze als nuttig 
ervaren, ondanks of misschien juist dankzij de verschillende fasen waarin de implementatie van de 
eindtermen/curricula aan weerskanten van de grens zich thans bevinden. Daarom moeten de pro-
jectactiviteiten aansluiting zoeken bij actuele ontwikkelingen in het vwo / havo (Nl) en in het ASO 
(Vl). Bovendien is het belangrijk dat niet alleen het onderwijsbeleid uit de samenwerking leert 
maar dat vooral scholen de kans krijgen om ervaringen uit te wisselen. In de vergelijkende analyses 
wordt de schoolpraktijk nadrukkelijk betrokken, bijvoorbeeld door het in kaart brengen van ge-
slaagde implementaties van wat met de nieuwe eindtermen in Nederland wordt beoogd en de expe-
rimentele invoering van specifieke eindtermen en polen in de Vlaamse schoolpraktijk. 
 
In plaats van een alles omvattend project voor alle profielen, polen en vakken uit te werken werd de 
voorkeur gegeven aan enkele relatief kleinere projecten. Bijvoorbeeld: 
 
 Overdracht van kennis en ervaringen over de wijzen waarop samenhang binnen afzonderlijke 

profielen / polen vorm krijgt, de problemen die zich daarbij voordoen en hoe men die aanpakt; 
 Vergelijkenderwijs in kaart brengen van het moderne (vreemde) talen onderwijs (m.n. Engels, 

Duits, Frans);  
 In het perspectief van de doorstroming naar het hoger onderwijs vergelijkende analyses uitvoe-

ren van ervaringen met vormen van zelfstandig leren en het invoeren van onderzoeksvaardig-
heden. 

 
Het is dus de bedoeling dat de samenwerking Nederland - Vlaanderen binnen Gent - V actuele on-
derwerpen onderzoekt die aan de orde zijn naar aanleiding van de discussies over de herziening van 
de Tweede Fase (Nl) en de invoering van de specifieke eindtermen voor het ASO (Vl). Die ge-
meenschappelijke onderwerpen worden dan, zoals hierboven geschetst, aan de hand van ervaringen 
geïllustreerd. Daarvoor wordt beroep gedaan op Nederlandse en Vlaamse scholen die voor één of 
meerdere profielen / polen ervaringen uitwisselen in verband met de volgende onderwerpen: sa-
menhang binnen een profiel / pool, onderzoeksvaardigheden, doorstroming naar het  hoger onder-
wijs en zelfstandig leren. Zowel structurele als inhoudelijke elementen worden hierbij onderzocht 
en uitgewerkt. De initiatieven kaderen binnen de huidige regelgeving maar naar aanleiding van de 
concrete ervaringen kunnen belemmerende situaties in kaart worden gebracht of suggesties worden 
gedaan voor verbetering. Voor Vlaanderen wordt met hulp van de pedagogische begeleidingsdien-
sten gezocht naar scholen die ervaring hebben met één van de genoemde onderwerpen. Voor Ne-
derland zoeken de SLO - medewerkers zelf naar scholen die ervaring hebben met de aangegeven 
thema’s of waar interessante projecten lopen. 
In workshops met SLO en DVO - medewerkers, vertegenwoordigers van scholen, schoolbege-
leiders en nascholers worden de ervaringen toegelicht en kort beschreven aan de hand van een aan-
tal richtvragen. 
 
Ten behoeve van de meer theoretische vergelijking van de profielen en polen werd door SLO en 
DVO een beschrijvingsstramien opgesteld waarmee voor een aantal profielen of polen een be-
schrijving van de huidige stand van zaken mogelijk is. Voor de volgende profielen / polen cultuur 
& maatschappij  / humane wetenschappen, ‘moderne vreemde talen’ / moderne talen, klassieke ta-
len / klassieke studies, economie & maatschappij / economie en natuur & gezondheid -  natuur & 
techniek / wetenschappen worden telkens volgende thema’s uitgewerkt: samenhang binnen een 
profiel, onderzoeksvaardigheden, doorstroming naar hoger onderwijs en zelfstandig leren. 
De vergelijking spitst zich toe op kenmerkende overeenkomsten en verschillen. 
 
De ervaringen en de gezamenlijke producten die voortkomen uit de verschillende Nederlandse - 
Vlaamse samenwerkingsverbanden worden gebundeld in een synthesedocument en tijdens een ge-
meenschappelijke conferentie Nederland - Vlaanderen voorgesteld en besproken. 
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3 Achtergrondinformatie 
Vernieuwde Tweede Fase in Nederland 3.1 

 
In Nederland is sinds de invoering van de vernieuwde Tweede Fase Voortgezet Onderwijs 
(14/17/18 - jarigen) in 1998 de mogelijkheid voor leerlingen om zelf hun vakkenpakket samen te 
stellen drastisch ingeperkt. De vrije pakketkeuze is vervangen door een ander stelsel, bestaande uit 
een verplicht te volgen gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschap-
pelijk deel omvat in havo twee leerjaren en in vwo drie leerjaren. 
In het bijzonder beoogden de profieldelen een betere aansluiting op opleidingen in het hoger on-
derwijs. Er worden vier profieldelen onderscheiden, m.n. cultuur & maatschappij, economie & 
maatschappij, natuur & gezondheid, natuur & techniek. 
Afzonderlijke commissies hebben de eindtermendocumenten voor de onderscheiden vakken in ha-
vo en vwo opgesteld. Daarbij hebben zij zich voornamelijk laten leiden door de vraag: welke vak-
specifieke inhouden in termen van kennis en vaardigden dienen in het havo - respectievelijk vwo-
curriculum - te worden opgenomen, daarbij rekening houdend met nieuwe inzichten binnen het 
vakgebied, maar ook met betrekking tot pedagogisch-didactische veranderingen, zoals 'zelfstandig 
leren' en de 'studielastbenadering'. 
In de eindtermendocumenten zijn ook vakoverstijgende eindtermen opgenomen, in verband met: 
'algemene vaardigheden', literatuuronderwijs (in het vak Nederlands, in de moderne vreemde talen, 
in het nieuwe vak klassieke culturele vorming en in CKV1,2 en3), techniek (in de vakken natuur - 
en scheikunde, biologie, algemene natuurwetenschappen en wiskunde), ICT (in allerlei vakken) en 
oriëntatie op studie en beroep. 
De vakken in het gemeenschappelijk deel worden afgesloten met een schoolexamen; Nederlands en 
Engels worden echter ook afgesloten met een centraal examen (naast een schoolexamen). De vak-
ken in het profieldeel en het verplichte examenvak in het vrije deel worden (op enkele uitzonderin-
gen na) afgesloten met een centraal examen en een schoolexamen. 
 
Gemeenschappelijk deel Een aantal verplichte 

vakken 
Eindtermen per vak Schoolexamen 

Nederlands, Engels: ook 
centraal examen 

Profieldeel Een keuze uit volgende 
vier vastgelegde profielen 
waarbinnen een keuze 
van vakken mogelijk is. 
 
Profielen: 
 cultuur & maat-

schappij 
  economie & maat-

schappij 
 natuur & gezondheid 
 natuur & techniek 

 

Eindtermen per vak Centraal examen en 
schoolexamen 

Vrij deel Volledig vrij te kiezen uit 
een lijst van vakken 

/ Tenminste één vak dat 
met een centraal- en 
school examen wordt af-
gesloten 

Opmerking: 
Vakoverstijgende eindtermen zijn opgenomen binnen de eindtermendocumenten voor de verschillende vak-
ken. Het betreft (1) 'algemene vaardigheden', (2) literatuuronderwijs (in het vak Nederlands, in de moderne 
vreemde talen, in het nieuwe vak klassieke culturele vorming en in CKV1,2 en3), (3) techniek (in de vakken 
natuur - en scheikunde, biologie, algemene natuurwetenschappen en wiskunde), (4) ICT(in allerlei vakken) 
en (5) oriëntatie op studie en beroep. 
 
 
Tabel 1. Tweede fase havo / vwo 
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Uit de bevindingen over de implementatie van de vernieuwingen in de Tweede Fase havo/vwo blij-
ken zich in de scholen meerdere problemen voor te doen.  
Samengevat zijn dat: 
 
 De door zowel docenten als leerlingen ervaren overladenheid en versnippering van het onder-

wijsaanbod. Dit is vooral het gevolg van de in vele vakken gescheiden en gedetailleerd uitge-
schreven eindtermen en - daarmee samenhangend - de onderwijsstructuur in termen van vak-
specifieke lerarenopleidingen, de vakspecifieke lerarenorganisaties met hun eigen periodieken, 
de naar afzonderlijke vakken ingerichte weeklesroosters, de vakspecifieke leermiddelen en de 
naar vakken ingerichte organisatie van de docenten in vaksecties en last but not least de vak-
specifieke centrale examens.  
Het is dan ook niet vreemd dat onderwijsadviseurs bepleiten om het voor alle leerlingen voor-
geschreven gemeenschappelijke curriculum in te perken. Daardoor zou meer ruimte ontstaan 
om beter te kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen. Tegelijkertijd zouden scholen 
meer ruimte moeten krijgen om differentiële curriculumonderdelen zelf te kunnen bepalen, 
passend bij de eigen levensbeschouwelijke of pedagogische identiteit. Daarmee krijgen scholen 
méér autonomie voor eigen schoolbeleid en voor de implementatie ervan. 

 
 Problemen van docenten om passende gedragsrepertoires in te zetten bij zelfstandig leren en bij 

het ontwikkelen en leren toepassen van algemene vaardigheden. Veel docenten zijn onvol-
doende voorbereid op andere rollen dan die van organisator en bepaler van alles wat met leren 
te maken heeft: wat er geleerd moet worden, hoe, met behulp waarvan, waar enz. Daardoor 
kiezen veel docenten voor 'spelen op zeker'. Ze geven liever nieuwe leerinhouden boven op het 
veilige bestaande programma, dan het maken van keuzen. Het gevolg daarvan is gevoelens van 
overladenheid, want leraren komen tijd tekort om alle inhouden - nieuwe en oude - te behande-
len. Ze hebben het gevoel niet meer serieus te worden genomen, want er is onvoldoende ruimte 
in het (week)programma om 'les te geven', laat staan om je didactiek en werkvormen op die 
van je collega's - van eigen en andere vakken - af te stemmen. 
 

Tweede en derde graad in Vlaanderen 3.2 
 
In Vlaanderen heeft men een ander ontwikkeltraject gevolgd. Het Vlaamse onderwijs kent vanaf de 
tweede graad vier onderwijsvormen: het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), het Beroeps Se-
cundair Onderwijs (BSO), het Kunst Secundair Onderwijs (KSO) en het Technisch Secundair On-
derwijs (TSO). Binnen het GENT - V samenwerkingsproject is het ASO onderwerp van vergelij-
kende analyse. 
 
Het leerpakket van ASO - leerlingen bestaat uit basisvorming, een specifiek gedeelte en een com-
plementair gedeelte (tabel 2). 
In zowel de tweede als derde graad van het ASO volgen leerlingen gedurende twee leerjaren de 
verplichte basisvorming, die voor alle opleidingen binnen het ASO gelijk is. Daarnaast kiezen zij 
voor een specifiek gedeelte en een vrij in te vullen complementair gedeelte. De basisvorming is te 
vergelijken met het Nederlandse gemeenschappelijke deel, het specifiek gedeelte met de Neder-
landse profielen en het complementair gedeelte met het Nederlandse vrije deel. 
 
De basisvorming bestaat uit decretaal vastgelegde vakken. Voor elk vak van de basisvorming wor-
den door het Vlaamse Parlement, de decreetgever, afzonderlijk voor de tweede en voor de derde 
graad ‘eindtermen’ vastgesteld. Er zijn eindtermen ontwikkeld voor de tweede en voor de derde 
graad ASO voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, moderne vreem-
de talen - Frans, Engels en in de 3e graad tevens voor Duits, natuurwetenschappen - biologie, fysi-
ca, chemie -, Nederlands en wiskunde. Ze verschillen van de eindtermen voor dezelfde vakken 
voor de andere onderwijsvormen (KSO,TSO en BSO). 
Bovendien werden door het Vlaamse Parlement ook afzonderlijke vakoverschrijdende eindtermen 
vastgesteld voor gezondheidseducatie, leren leren, milieueducatie, opvoeden tot burgerzin, sociale 
vaardigheden, muzisch - creatieve vorming en technisch - technologische vorming. 
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Het specifiek gedeelte van het ASO bestaat uit één of twee polen. In de 2de graad heeft de leerling 
keuze uit vijf polen: economie, Grieks, humane wetenschappen, Latijn en wetenschappen. Het spe-
cifiek gedeelte in de 2de graad ASO bestaat telkens uit één pool. Uitzondering hierop zijn Grieks 
en Latijn, die afzonderlijk of samen kunnen voorkomen. 
In de 3de graad zijn er acht polen. Aan de vijf polen uit de tweede graad worden moderne talen, 
sport en wiskunde toegevoegd. Met uitzondering van humane wetenschappen bestaat het specifiek 
gedeelte van de 3de graad uit een vastgelegde combinatie van twee polen: economie - moderne ta-
len; economie - wiskunde; Grieks - Latijn; Grieks - wetenschappen; Grieks - wiskunde ; humane 
wetenschappen; Latijn - moderne talen; Latijn - wetenschappen; Latijn - wiskunde; moderne talen - 
wetenschappen; moderne talen - wiskunde; wetenschappen - sport en wetenschappen - wiskunde. 
 
Om de essentiële inhouden van een pool te kunnen bepalen worden de kenmerkende onderdelen en 
inhouden van het wetenschapsdomein dat met de pool verbonden is, vooraf uitgeklaard. Dat ge-
beurt door middel van een algemene beschrijving van het wetenschapsdomein, door het bepalen 
van de brede thema's uit dit domein en door het maken van een keuze van de voor ASO - leerlingen 
relevante aspecten uit die thema's. Beschrijving, thema’s en aspecten worden gebundeld in een stu-
dieprofiel voor een pool. 
Voor elk van de polen worden specifieke eindtermen vastgesteld op basis van de door de DVO 
ontwikkelde studieprofielen. 
 
“Specifieke eindtermen zijn doelen met betrekking tot de vaardigheden, specifieke kennis, inzich-
ten en attitudes waarover een leerling van het voltijds secundair onderwijs beschikt om vervolgon-
derwijs aan te vatten en/of als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren.”1  
 
Deze specifieke eindtermen hebben geen schoolvak specifieke insteek, maar hebben betrekking op 
brede wetenschapsdomeinen.  
Ze gelden voor alle leerlingen die voor een bepaalde pool in hun opleiding kiezen. De specifieke 
eindtermen voor de pool wetenschappen in de derde graad ASO bijvoorbeeld gelden zowel voor de 
combinatie moderne talen - wetenschappen als voor de combinatie wetenschappen - wiskunde. 
 
De specifieke eindtermen worden onderverdeeld in decretale specifieke eindtermen en afgeleide 
specifieke eindtermen. 
De decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs worden afgeleid uit de 
vooraf bepaalde kenmerkende onderdelen en inhouden van een bepaald wetenschapsdomein en 
worden door het Vlaams Parlement vastgelegd. Ze bevatten alle belangrijke maatschappelijke keu-
zes met betrekking tot de inhouden van een pool. 
De afgeleide specifieke eindtermen worden op een herkenbare wijze en in concrete bewoordingen 
ontwikkeld uit de decretale specifieke eindtermen. Hierbij wordt rekening gehouden met evoluties 
in wetenschappen, kunst en techniek. Ze kunnen inhoudelijk niets essentieels toevoegen aan of 
weglaten uit de decretale specifieke eindtermen. Ze worden vastgelegd door de Vlaamse regering. 
Voor het ASO zijn momenteel alleen decretale specifieke eindtermen geformuleerd. 
 
Zoals in Nederland wordt in het ‘specifiek gedeelte‘ van het ASO belang gehecht aan zelfstandig 
leren en aan het verwerven van onderzoeksvaardigheden, die als essentieel worden beschouwd 
voor doorstroming naar het hoger onderwijs. Bij elke pool zijn daarom ook een beperkt aantal eind-
termen i.v.m. onderzoeksvaardigheden geformuleerd. Het is de bedoeling dat jongeren kennisma-
ken met de elementaire onderzoekstechnieken van een bepaald wetenschapsdomein. De onder-
zoeksvaardigheden laten jongeren toe te proeven van de wetenschappelijke benadering die in het 
hoger onderwijs zal worden gehanteerd. Dit stimuleert een meer doordachte studiekeuze. 
 
In Vlaanderen gebeurt de toetsing van de eindtermen en de specifieke eindtermen door middel van 
een schoolexamen. Vlaanderen kent geen systeem van centrale examens. 
 
                                                      
1 Definitie uit het ‘Decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen, en de specifieke eindtermen in het vol-
tijds secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs’ (januari 2002). Het laatste deel van de definitie is niet 
van toepassing op ASO - leerlingen. 
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 Tweede graad Derde graad   

Basisvorming 
(Zie bijlage 1) 

Een aantal verplicht te 
volgen vakken 

Een aantal verplicht te 
volgen vakken 

Eindtermen per 
vak 

Schoolexamen 

Specifiek gedeelte Te kiezen uit vijf vastge-
legde éénpolige keuze-
mogelijkheden op Grieks 
- Latijn na: 
 
economie 
Grieks 
Grieks – Latijn 
humane wetenschappen 
Latijn 
wetenschappen 
 

Te kiezen uit vastgelegde 
tweepolige keuzemoge-
lijkheden op humane we-
tenschappen na: 
 
economie - moderne talen 
economie – wiskunde 
Grieks – Latijn 
Grieks – wetenschappen 
Grieks – wiskunde 
humane wetenschappen 
Latijn - moderne talen 
Latijn – wetenschappen 
Latijn – wiskunde 
moderne talen – weten-
schappen 
moderne talen – wiskunde 
wetenschappen – sport  
wetenschappen - wiskun-
de. 

Specifieke 
eindtermen per 
pool 

Schoolexamen 

Complementair 
gedeelte 

Volledig vrij te kiezen uit 
een lijst van goedgekeur-
de vakken 

Volledig vrij te kiezen uit 
een lijst van goedgekeur-
de vakken 

/ Schoolexamen 

Opmerking: 
 
Naast eindtermen en specifieke eindtermen heeft het Vlaamse Parlement ook vakoverschrijdende eindtermen 
goedgekeurd voor gezondheidseducatie, leren leren, milieueducatie, opvoeden tot burgerzin, sociale vaardig-
heden, muzisch - creatieve vorming en technisch - technologische vorming. 
 
 
Tabel 2. Overzicht van de basisvorming, fundamenteel gedeelte en complementair ge-
deelte tweede en derde graad ASO 
 

3.3 Bevindingen 
 
Een voorlopige analyse van overeenkomsten en verschillen tussen de beide vormen van voortgezet 
/ secundair onderwijs leveren de volgende bevindingen op: 
 
In Vlaanderen is men voor de vernieuwing van de curricula voor het specifiek gedeelte in de twee-
de en derde graad ASO vertrokken vanuit een niet - schoolvakspecifieke insteek, uitmondend in 
acht ‘pool’-documenten: economie, humane wetenschappen, klassieke studies (Grieks en Latijn), 
moderne talen, sport, wetenschappen en wiskunde. Voor de totstandkoming van de pooldocumen-
ten is men uitgegaan van de relevant geachte fundamenten en actuele inzichten in het overeenkom-
stige wetenschapsdomein. Daarnaast is rekening gehouden met aspecten die van groot belang zijn 
bij verdere studies in het hoger onderwijs zoals zelfgestuurd leren en het verwerven van onder-
zoeksvaardigheden. Op basis daarvan zijn vervolgens (specifieke) eindtermendocumenten geschre-
ven. 
 
In Nederland echter is vanaf de start van de herziening van het onderwijs in de hoogste leerjaren 
van havo en vwo, de Vernieuwde Tweede Fase, gekozen voor een vakspecifieke insteek bij de tot-
standkoming van eindtermendocumenten. Specifieke eisen / behoeften van het hoger onderwijs 
speelden een dominante rol bij de inhoudskeuzen (bijvoorbeeld onderdelen van wiskunde in het 
vak economie). Ook zijn nieuwe inzichten in de respectievelijke wetenschapsdomeinen en actuele 
didactische vernieuwingen betrokken (zelfstandig leren).  
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Hoewel er nog geen praktijkervaringen vanuit Vlaanderen te melden zijn, zou dit verschil in ver-
treksituatie de in Nederland veelvuldig gerapporteerde klachten van overladenheid en versnippe-
ring in het onderwijsaanbod kunnen verklaren, als mede de moeizame integratie van vakken, zowel 
in het algemeen verplichte deel (denk aan de huidige, verzwakte positie van algemene natuurwe-
tenschappen en CKV1, en het gestrande idee van het combinatievak geschiedenis - maatschappij-
leer). 
 
 
Doelen Tweede Fase havo / vwo - Nederland Doelen tweede en derde graad ASO - Vlaande-

ren 
 

Betere aansluiting van havo / vwo met het ver-
volgonderwijs (hoger onderwijs). 
 
Het aanpassen van de inhouden van de pro-
gramma’s aan de eisen van het vervolgonder-
wijs of het bedrijfsleven met als gevolg een 
meer overwogen keuze voor vervolgopleidin-
gen. 
 
Meer aandacht voor vaardigheden die zich rich-
ten naar het hoger onderwijs: omgaan met in-
formatie, onderzoek doen, problemen oplossen, 
schrijven, spreken, argumenteren, onderhande-
len, samenwerken, presenteren en studeren. 
 
 
Accentuering van actieve werkvormen en zelf-
standig leren, verantwoordelijkheid opnemen 
voor het eigen leren (invoering van het studie-
huis). 
 
Meer aansluiting bij het ‘echte leven’. Dit bete-
kent onder meer dat tussen de vakken meer sa-
menhang moet zichtbaar zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere organisatie van het onderwijs waar-
bij wordt afgestapt van lessentabellen en les-
roosters en de invoering van tabellen met de 
studielast voor de leerling. 

Betere aansluiting van het ASO bij de eisen en 
verwachtingen van het hoger onderwijs. 
 
Gelijke doorstroomkansen geven naar het hoger 
onderwijs voor alle ASO - leerlingen door voor 
alle ASO - polen hetzelfde concept te gebruiken 
voor de inhoudelijke uitwerking (werken met 
wetenschapsdomeinen) 
 
Meer aandacht voor vaardigheden die zich rich-
ten naar het hoger onderwijs vooral het ontwik-
kelen van onderzoeksvaardigheden: omgaan 
met informatie, onderzoek doen, problemen op-
lossen, argumenteren, samenwerken, en presen-
teren. 
 
Meer aandacht voor zelfgestuurd leren en ver-
antwoordelijkheid opnemen voor het eigen le-
ren.  
 
 
Zorgen voor grote samenhang binnen een pool 
zodat belangrijke concepten en principes uit een 
bepaald wetenschapsdomein voor de leerlingen 
duidelijk worden. Specifieke eindtermen wor-
den daarom niet per vak geformuleerd maar 
voor het geheel van de pool. Wanneer bij verder 
uitwerken van een pool toch voor een indeling 
in vakken wordt gekozen dan moeten de vakken 
gezamenlijk de specifieke eindtermen dekken. 
 
De invoering van de specifieke eindtermen zal 
onvermijdelijk ook gevolgen hebben voor de 
huidige lessentabellen, de schoolorganisatie, de 
lespraktijk en de wijze van evalueren. 

 
Tabel 3. Overeenkomsten in doelen tussen Nederland en Vlaanderen 
 
 
Naast de boven geschetste verschillen in startsituatie valt ook op, dat de keuzemogelijkheden voor 
leerlingen in Nederland iets groter lijken dan in Vlaanderen, omdat binnen het vrije deel nog enige 
keuzen kunnen worden gemaakt door de leerlingen.  
In Vlaanderen zijn er binnen een pool geen keuzemogelijkheden voorzien. Dat kan ook niet omdat 
de specifieke eindtermen niet voor vakken zijn geschreven maar voor het geheel van de pool. Een 
tweede aspect is dat in de derde graad de combinaties van polen ook zijn vastgelegd. Daarbij valt 
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m.n. de dominante positie op van klassieke talen. Flexibiliteit in poolcombinaties is dus niet voor-
zien. Anderzijds moet worden vermeld dat in Vlaanderen de leerlingen naast het verplichte pakket 
van vakken uit de basisvorming en de keuze voor een pool (tweede graad) of een combinatie van 
twee polen (derde graad) ook nog een complementair deel volgen. In dit complementair deel is een 
vrij deel dat bestaat uit 1 à 3 wekelijkse lestijden (lestijd = 50 minuten). Leerlingen kunnen hier een 
bijkomende keuze maken uit een lange lijst van vakken. Die vakken kunnen een versterking zijn 
van de poolkeuze (bv. 2 u extra wiskunde bij de pool wiskunde voor een leerling met de keuze eco-
nomie - wiskunde) of ze kunnen een verbreding zijn van de opleiding (bv. een leerling met een keu-
ze economie - wiskunde kiest in de derde graad voor 2 u Duits). Op die manier worden de keuze-
mogelijkheden in Vlaanderen toch ook wel wat ruimer. 
 
Nederland en Vlaanderen verschillen sterk op het vlak van de examinering.  
In Nederland worden de vakken in het gemeenschappelijk deel getoetst via een schoolexamen; Ne-
derlands en Engels worden ook getoetst met een centraal examen. De vakken in de profieldelen 
worden in principe afgesloten met een centraal examen en een schoolexamen. In het vrije deel zit 
tevens een vrij te kiezen vak dat met een centraal examen en een schoolexamen wordt afgesloten. 
In Vlaanderen kent men geen centraal examen. 
 
Een vergelijking van de doelen van de vernieuwing in de Tweede Fase havo/vwo en de tweede en 
derde graad ASO (tabel 3) laat dan weer veel overeenkomsten zien tussen Nederland en Vlaande-
ren. 
 
Ondanks de verschillen in de uitwerking van het profiel / poolgedeelte tussen Nederland en Vlaan-
deren, zijn er toch een groot aantal raakpunten en spelen dezelfde elementen bij het vormgeven van 
het profiel / poolgedeelte. Vanuit dat gegeven kunnen beide landen heel wat van mekaar leren: Ne-
derland voor de herziening van de Tweede Fase in het algemeen en het profielgedeelte in het bij-
zonder, Vlaanderen voor het invoeren van een vernieuwd specifiek gedeelte met polen en bijhoren-
de specifieke eindtermen. 
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4 Vergelijking van cultuurdomeinen en vakkenclusters  
 
De in dit hoofdstuk beschreven situatie in Nederland heeft betrekking op het vwo (voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs). De Tweede Fase beslaat op het vwo drie leerjaren. Gekozen is voor 
het vwo omdat dit schooltype het meest vergelijkbaar is met de tweede en derde graad ASO in 
Vlaanderen. 
Overigens is de vakkenstructuur in het vwo vergelijkbaar met die van havo (hoger algemeen voort-
gezet onderwijs), met dien verstande dat de Tweede Fase voor havo twee leerjaren beslaat en dus in 
verhouding minder studielasturen. Zie ook bijlage 9.1 voor een totaal overzicht van profielen, vak-
ken en studielasturen. 
 

4.1 Moderne talen 
 

4.1.1 Moderne talen - Nederland 
 
De moderne vreemde talen nemen in de Tweede Fase een bijzondere positie in: er wordt verschil 
gemaakt tussen Engels en Frans en Duits waar het gaat om de plaats in het hele bouwwerk van die 
Tweede Fase. Daarnaast is er nog een specifieke rol voor de zogenoemde nieuwe schooltalen: 
Turks, Arabisch, Italiaans, Spaans en Russisch.  
Inhoudelijk richten de talen zich op de ontwikkeling van de vier taalvaardigheden en literatuur. El-
ke taal kent een identieke beschrijving van het examenprogramma, waarin in zes domeinen het 
programma wordt weergegeven. Binnen vrijwel elk domein geven subdomeinen vakspecifieke om-
schrijvingen of algemene vaardigheden. In de bijlage bij dat examenprogramma is er een niveaube-
schrijving waarmee het mogelijk is om per vaardigheid en per taal de verschillend te bereiken ni-
veaus aan te geven.  
Kort samengevat kan de plaats van de moderne vreemde talen als volgt worden geschetst: 
 
1. Engels is (net als Nederlands) verplicht voor alle leerlingen en komt derhalve in geen van de 

vier profielen voor, maar maakt wel deel uit van het examenpakket; 
2. Frans en Duits zijn eveneens verplicht voor alle leerlingen met dien verstande dat het dan uit-

sluitend gaat om de vaardigheid lezen; 
3. Kiezen de leerlingen het profiel Cultuur en Maatschappij dan hebben zij de mogelijkheid Frans 

of Duits (of beide) uit te breiden tot een zogenoemd 'héél vak': naast het verplichte lezen worden 
luisteren, gesprekken voeren (gespreksvaardigheid), schrijven en literatuur aangeboden en ge-
examineerd; 

4. Voor leerlingen die niet het 'cultuurprofiel' hebben gekozen bestaat de mogelijkheid om in de 
vrije ruimte zich in de talen  Frans en Duits verder te bekwamen. 

 
De nieuwe schooltalen Spaans, Italiaans, Turks, Arabisch en Russisch kunnen door leerlingen in de 
vrije ruimte worden gekozen. 
 

4.1.1.1 Engels 

Positie in de Tweede Fase  
Engels is een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel.  

Studielasturen 
400 

Inhoud 
 Domein A: leesvaardigheid; 
 Domein B: luistervaardigheid; 
 Domein C: gespreksvaardigheid; 
 Domein D: schrijfvaardigheid; 
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 Domein E: literatuur 1; 
 Domein F: oriëntatie op studie en beroep. 

Examen 
Engels heeft zowel een centraal examen als een schoolexamen. 
Het centraal examen gaat over leesvaardigheid (domein A).Het schoolexamen bestaat uit: 
 
 Toetsen, die gaan over luistervaardigheid (domein B), gespreksvaardigheid (domein C) en 

schrijfvaardigheid (domein D) en literatuur (domein E). Bij domein E worden alleen de sub-
domeinen literaire begrippen en literatuurgeschiedenis getoetst. Toetsing van literaire ontwik-
keling vindt plaats in het handelingsdeel. 
 Handelingsdeel  

 Dit heeft betrekking op de volgende domeinen: 
• Domein A: extensief lezen, samenvatten van teksten en het verwerven van informatie met 

behulp van ICT; 
• Domein B: extensief luisteren en het maken van aantekeningen bij een tekst; 
• Domein C: gesprekken voeren in communicatieve situaties en het houden van een presenta-

tie; 
• Domein D: corresponderen mede met behulp van telecommunicatie en verslaglegging; 
• Domein E: samenstellen van een leesdossier aan de hand van drie gelezen boeken; 

Domein F maakt geen deel uit van het handelingsdeel. 
 
Voor literatuur wordt een afzonderlijk cijfer gegeven in combinatie met de cijfers voor literatuur 
van het vak Nederlands en van de andere moderne vreemde talen. Hierbij gaat het om de subdo-
meinen literaire begrippen en literatuurgeschiedenis. Het cijfer voor het onderdeel Nederlandse lite-
ratuur heeft een wegingsfactor 3; het cijfer voor het onderdeel literatuur van elke moderne vreemde 
taal heeft een wegingsfactor 1. Het samengestelde literatuurcijfer is een volwaardig cijfer op de 
examenlijst. 
Het onderdeel literaire ontwikkeling maakt deel uit van het handelingsdeel. 
 

4.1.1.2 Duits en Frans 

Positie in de Tweede Fase  
Duits 1 en Frans 1 zijn verplichte vakken in het gemeenschappelijk deel.  
Duits 2 en Frans 2 zijn keuzedeelvakken in het profiel Cultuur en Maatschappij die met respectie-
velijk Duits 1 en Frans 1 gecombineerd kunnen worden tot één vak. Duits 2 en Frans 2 zijn boven-
dien keuzevakken in het vrije deel die met respectievelijk Duits 1 en Frans 1 gecombineerd kunnen 
worden tot één vak.  

Studielasturen  
Verdeeld over het verplichte en het keuzedeel: 
Duits 1 en Frans 1: 160  
Duits 1,2 en Frans 1,2: 480 

Inhoud 
Duits 1 en Frans 1 betekent leesvaardigheid (domein A).  
Duits 2 en Frans 2 heeft betrekking op de rest van het examenprogramma (domeinen B tot en met 
F) 
 
 Domein A: leesvaardigheid; 
 Domein B: luistervaardigheid; 
 Domein C: gespreksvaardigheid; 
 Domein D: schrijfvaardigheid; 
 Domein E: literatuur 1; 
 Domein F: oriëntatie op studie en beroep. 
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Examen 
Duits 1 en Frans 1 hebben geen centraal examen, maar een schoolexamen.  
Duits 1,2 en Frans 1,2 hebben een centraal examen en een schoolexamen. Het centraal examen gaat 
over leesvaardigheid (domein A). Het schoolexamen bestaat uit: 
 
 Toetsen 

De toetsen gaan bij Duits 1,2 en Frans 1,2 over luistervaardigheid (domein B), gespreksvaar-
digheid (domein C), schrijfvaardigheid (domein D) en literatuur (domein E). Bij domein E 
worden alleen de subdomeinen literaire begrippen en literatuurgeschiedenis getoetst. Toetsing 
van literaire ontwikkeling vindt plaats in het handelingsdeel.  

Bij Duits 1 en Frans 1 gaan de toetsen over domein A: leesvaardigheid. 

 Handelingsdeel 
Het handelingsdeel bij Duits 1,2 en Frans 1,2 heeft betrekking op de volgende domeinen: 

• Domein A: extensief lezen, samenvatten van teksten en het verwerven van informatie met 
behulp van ICT; 

• Domein B: extensief luisteren en het maken van aantekeningen bij een tekst; 
• Domein C: gesprekken voeren in communicatieve situaties en het houden van een presen-

tatie; 
• Domein D: corresponderen mede met behulp van telecommunicatie; 
• Domein E: samenstellen van een leesdossier aan de hand van drie gelezen boeken. 

Domein F maakt geen deel uit van het handelingsdeel. 
 
Het handelingsdeel bij Duits 1 en Frans 1 heeft betrekking op domein A: het extensief lezen, het 
samenvatten van teksten en het verwerven van informatie met behulp van ICT. 

 
Voor literatuur wordt een afzonderlijk cijfer gegeven in combinatie met de cijfers voor literatuur 
van het vak Nederlands en van de andere moderne vreemde talen. Hierbij gaat het om de subdo-
meinen literaire begrippen en literatuurgeschiedenis. Het cijfer voor het onderdeel Nederlandse lite-
ratuur heeft een wegingsfactor 3; het cijfer voor het onderdeel literatuur van elke moderne vreemde 
taal heeft een wegingsfactor 1. Het samengestelde literatuurcijfer is een volwaardig cijfer op de 
examenlijst. 
Het onderdeel literaire ontwikkeling maakt deel uit van het handelingsdeel. 
 

4.1.1.3 Moderne vreemde taal in het profiel cultuur en maatschappij of in het vrije deel 
 
Eén moderne vreemde taal is verplicht in het profiel Cultuur en Maatschappij. 

Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende moderne vreemde talen: 
 
 Duits 1,2; 
 Frans 1,2; 
 Spaans; 
 Russisch; 
 Italiaans; 
 Arabisch; 
 Turks. 

 
Daarnaast is het ook mogelijk een moderne vreemde taal als keuzevak in het vrije deel te nemen. 

Studielasturen 
480 
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Inhoud 
 Domein A: leesvaardigheid; 
 Domein B: luistervaardigheid; 
 Domein C: gespreksvaardigheid; 
 Domein D: schrijfvaardigheid; 
 Domein E: literatuur 1; 
 Domein F: oriëntatie op studie en beroep. 

Examen  
Het centraal examen gaat over leesvaardigheid (domein A). Alleen Italiaans heeft geen centraal 
examen. Het schoolexamen bestaat uit: 
 
 Toetsen 

• De toetsen gaan bij moderne vreemde taal over luistervaardigheid (domein B), gespreks-
vaardigheid (domein C), schrijfvaardigheid (domein D) en literatuur (domein E). Bij do-
mein E worden alleen de subdomeinen literaire begrippen en literatuurgeschiedenis ge-
toetst. Toetsing van literaire ontwikkeling vindt plaats in het handelingsdeel. 

• Bij Italiaans gaan de toetsen ook over leesvaardigheid (domein A). 
 
 Handelingsdeel  

Het handelingsdeel heeft betrekking op de volgende domeinen: 
• Domein A: extensief lezen, samenvatten van teksten en het verwerven van informatie met 

behulp van ICT; 
• Domein B: extensief luisteren en, behalve bij Russisch, het maken van aantekeningen bij 

een tekst; 
• Domein C: gesprekken voeren in communicatieve situaties en, behalve bij Russisch, het 

houden van een presentatie; 
• Domein D: corresponderen, mede met behulp van telecommunicatie, en, alleen bij Turks, 

ook verslaglegging; 
• Domein E: samenstellen van een leesdossier aan de hand van drie gelezen boeken. 

Domein F maakt geen deel uit van het handelingsdeel. 
 
Voor literatuur wordt een afzonderlijk cijfer gegeven in combinatie met de cijfers voor literatuur 
van het vak Nederlands en van de andere moderne vreemde talen. Hierbij gaat het om de subdo-
meinen literaire begrippen en literatuurgeschiedenis. Het cijfer voor het onderdeel Nederlandse lite-
ratuur heeft een wegingsfactor 3; het cijfer voor de literatuur van elke moderne vreemde taal heeft 
een wegingsfactor 1. Het samengestelde literatuurcijfer is een volwaardig cijfer op de examenlijst. 
Het onderdeel literaire ontwikkeling maakt alleen deel uit van het handelingsdeel. 
 

4.1.2 Moderne talen - Vlaanderen 

Positie in de 2de en 3de graad ASO 
De pool moderne talen wordt alleen aangeboden in de derde graad en bestaat telkens in combinatie 
met een andere pool. Het gaat hier om de combinaties economie - moderne talen, Latijn - moderne 
talen, moderne talen - wetenschappen en moderne talen - wiskunde. 
Onder moderne talen wordt verstaan: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. 
De moderne talen worden als afzonderlijke vakken ook aangeboden in de basisvorming van de 2de 
en 3de graad die gemeenschappelijk is voor alle opleidingen van het ASO. Tenslotte kunnen scho-
len en leerlingen binnen het complementair gedeelte ook kiezen voor een bijkomend talenaanbod. 
Voor de talen die in de basisvorming worden aangeboden zijn per vak eindtermen geformuleerd. 
Voor de pool modern talen zijn specifieke eindtermen geformuleerd. Het talenaanbod in het com-
plementaire gedeelte is vrij in te vullen. Wanneer het aantal wekelijkse lestijden in dit gedeelte 
twee of meer bedraagt, moet door de onderwijsinrichter wel voorzien worden in een leerplan. 
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Aantal lestijden 
Nederlands wordt alleen voorzien in de basisvorming en bestaat uit acht wekelijkse lestijden per 
graad. 
Om enig idee te hebben van het aantal wekelijkse lestijden moderne vreemde taal in de lessenpak-
ketten van de 2de en 3de graads ASO - leerlingen verwijzen we naar de lessentabellen van het 
VVKSO en het GO. 
 
De lessentabellen tweede graad van het VVKSO wijden per leerjaar 2 wekelijkse lestijden aan het 
Engels en 3 wekelijkse lestijden aan het Frans. 
De lessentabellen 3de graad ‘nieuwe stijl’ van het VVKSO wijden (basis-en specifiek gedeelte) per 
leerjaar 9 lestijden aan de vreemde talen. Ook in de nieuwestijltabellen is er nog het complementair 
gedeelte (gemiddeld 2 lestijden per leerjaar) waarin o.a. het vak Duits kan worden ingevuld of ver-
dere ondersteuning kan worden gegeven aan andere talen. In principe kan de school een vreemdeta-
lenaanbod verzorgen dat varieert van 9 tot 11 lestijden. 
 
De lessentabellen tweede graad van het GO wijden per leerjaar 3 wekelijkse lestijden aan het En-
gels en 3 wekelijkse lestijden aan het Frans. 
De lessentabellen 3de graad ‘nieuwe stijl’ van het GO wijden per leerjaar, voor de basisvorming, 2 
lestijden aan het vak Engels en 3 lestijden aan het vak Frans. In het specifiek gedeelte komt bij elk 
talenvak telkens 1 lestijd erbij en bestaat de keuze tussen 2 lestijden Duits of 2 lestijden Spaans. 
Ook in de nieuwestijltabellen is er soms nog het complementair gedeelte waarin per leerjaar 2 of 3 
lestijden kunnen worden gewijd aan vreemde talen. In principe kan de school een vreemdetalen-
aanbod verzorgen dat varieert van 9 tot 12 lestijden. 

Inhoud 
Basisvorming 
 
In de tweede en derde graad is het hoofddoel van het vak Nederlands binnen de basisvorming dat 
leerlingen in staat zijn taal en tekst te gebruiken voor en met verschillende functies, in diverse con-
texten en communicatiesituaties; ook moeten  ze reflecteren op hun taalgebruik en het taalsysteem 
en  literaire competentie verwerven. Het reflecteren op de taalvaardigheid en de literaire competen-
tie moeten leiden tot kennis van het eigen kennen en kunnen.  
 
Nederlands wordt opgedeeld in drie domeinen: 
 
 taalvaardigheid (luisteren, spreken/gesprekken voeren, lezen, schrijven); 
 taalbeschouwing; 
 literatuur. 

 
Taalvaardigheid neemt in de eindtermen Nederlands een centrale plaats in. Het einddoel van vaar-
digheidsonderwijs (luisteren, spreken, lezen en schrijven) is dat leerlingen in staat zijn taal efficiënt 
en effectief te gebruiken in zoveel mogelijk taalsituaties, zowel receptief (luisteren/lezen) als pro-
ductief (spreken/gesprekken voeren, schrijven) en dit zowel mondeling als schriftelijk. 
Taalbeschouwing heeft in de eerste plaats een ondersteunende functie bij de ontwikkeling van 
vaardigheden door middel van inzicht in allerlei taalverschijnselen en reflectie op eigen en ander-
mans taalgebruik. 
Literatuur is gericht op literaire competentie. Hieronder wordt verstaan dat leerlingen op het einde 
van de derde graad kennis hebben van wat er op gebied van literatuur gelezen kan worden, dat ze 
hun eigen leesvoorkeuren kennen en dat ze de vaardigheden bezitten om de verschillende genres op 
een adequate wijze te benaderen. 
 
Kijkvaardigheid is een bijkomend aspect van de eindtermen Nederlands. Onder kijkvaardigheid 
verstaan we de vaardigheid in het omgaan met de visuele tekens (vaak maar niet altijd gekoppeld 
aan de akoestische ) van allerlei vormen van beeldtaal: visuele poëzie, schilderkunst, fotografie, te-
levisie, (muzikale) video(clip), beeldreclame, strip, film, soap, theater, multimediale podiumkunst, 
enz. Kijken wordt geïntegreerd in allerlei taalvaardigheidsactiviteiten en literair lezen. 
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De eindtermen (van de basisvorming) Engels in de tweede en derde graad zijn gelijk aan de eind-
termen (van de basisvorming) Frans tweede en derde graad. In de derde graad bestaat de keuze 
tussen Engels en Duits als tweede moderne vreemde taal. De eindtermen (van de basisvorming) 
Duits als tweede moderne vreemde taal in de derde graad zijn wel verschillend van de eindtermen 
(van de basisvorming) Frans (eerste moderne vreemde taal) derde graad. 
 
De moderne vreemde talen als onderdeel van de basisvorming hebben volgende algemene doelstel-
lingen op het oog: 
 
 kunnen communiceren met anderstaligen; 
 moderne vreemde talen kunnen gebruiken voor praktische doeleinden; 
 zich cultureel verrijken door contact met de anderstalige wereld. 

 
Hiermee wordt aangesloten bij de Europese ontwikkelingen naar een aanbod van realistisch taalge-
bruik in zinvolle situaties, gericht op het verwerven van communicatieve vaardigheden en op cultu-
rele verrijking. 
Naast het verwerven van vaardigheden en kennis voor het uitvoeren van taaltaken moeten leerlin-
gen ook strategieën kunnen inzetten om hun eigen ‘talig’ leren in eigen hand te nemen. Het gaat 
zowel om leerstrategieën als om communicatiestrategieën. 
 
De eindtermen voor alle moderne vreemde talen worden onderverdeeld in: 
 
 communicatieve vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven); 
 functionele kennis; 
 strategieën; 
 attitudes. 

 
Specifiek gedeelte 
 
De specifieke eindtermen voor de pool moderne talen -waarbinnen van overheidswege geen onder-
verdeling in vakken is voorzien- beogen een verbreding van de communicatieve vaardigheden uit 
de basisvorming en een verdieping van de reflectie op taal en communicatie, taal en cultuur en taal 
als systeem. Ook creatief omgaan met taal is een essentiële doelstelling van de pool moderne talen. 
De specifieke eindtermen beogen een hoger beheersingsniveau dan verwante eindtermen van de 
basisvorming. De specifieke eindtermen worden onderverdeeld in: 
 
 taal en communicatie; 
 taal en cultuur; 
 taal als systeem; 
 onderzoekscompetenties. 

 
De specifieke eindtermen zijn dus voor het geheel van de pool geformuleerd, m.n. zonder te ver-
wijzen naar een bepaald vak. Deze vorm van formulering maakt duidelijk dat de decreetgever hier 
uitgaat van het standpunt dat de specifieke eindtermen betrekking hebben zowel op de moedertaal 
als op de moderne vreemde talen, die reeds in de basisvorming aan bod kwamen. 
 
Ondanks het feit dat de decreetgever de mogelijkheid biedt om het poolgedeelte ook uit te werken 
met Nederlands wordt dit door de onderwijsinrichters tot op vandaag niet voorzien. Concreet ge-
beurt door de onderwijsinrichters het volgende: 
 
 clusteren van de taalvakken uit de basisvorming met de pool moderne talen; 
 ruimte bieden aan de scholen aan de hand van minder sturend ingevulde lessentabellen. 

 
Op die manier wordt het vak Nederlands toch betrokken bij de pool moderne talen. 
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Examen 
Zowel de eindtermen voor de vakken van de basisvorming als de specifieke eindtermen voor de 
pool worden geëvalueerd aan de hand van een schoolexamen. 
 

4.2 Klassieke talen 
 

4.2.1 Klassieke talen - Nederland 
 
De klassieke talen (Latijn en Grieks) en klassieke culturele vorming maken deel uit van het keuze-
pakket in het profiel cultuur & maatschappij of van het vrije deel (op het vwo).Voor leerlingen op 
het gymnasium of gymnasiale afdeling zijn ze een onderdeel van het gemeenschappelijk deel.  
De gymnasiasten kiezen dan één klassieke taal en vervangen CKV1 door klassieke culturele vor-
ming (KCV). Daardoor is hun studielast aanmerkelijk groter (480 uur meer) dan dat van atheneum 
leerlingen. 
Eventueel kiezen leerlingen een tweede klassieke taal in het profiel cultuur en maatschappij of in 
het vrije deel. Voor de studielast van de leerling betekent dit dat in het profieldeel C&M 120 studie-
lasturen meer op het programma staan dan bij de moderne vreemde talen. Deze extra studielasturen 
komen ten laste van het vrije deel, (daarmee de mogelijkheden van dit deel beperkend.) Om deze 
keuze te kunnen maken moet de leerling in de onderbouw les hebben gehad in twee klassieke talen. 
Ook atheneumleerlingen kunnen alleen Latijn kiezen. Zij volgen die dan in het vrije deel of in het 
profieldeel C&M. Het vak KCV is dan eveneens verplicht in het vrije deel. In het gemeenschappe-
lijke deel volgen de atheneumleerlingen CKV1.  
 

4.2.1.1 Grieks 

Positie in de Tweede Fase  
Grieks is een onderdeel van het gemeenschappelijk deel of een keuzevak in het profiel cultuur en 
maatschappij. Het is tevens een keuzevak in het vrije deel.  

Studielasturen 
480 

Inhoud 
 Domein A:  taalreflectie; 
 Domein B:  tekstreflectie; 
 Domein C:  cultuurreflectie; 
 Domein D:  zelfstandige oordeelsvorming; 
 Domein E:  oriëntatie op studie en beroep; 
 Domein F:  informatievaardigheden. 

Examen 
Grieks heeft een centraal examen en een schoolexamen. 
Het centraal examen gaat over taalreflectie (domein A), tekstreflectie (domein B) en cultuurreflec-
tie (domein C). 20 pagina’s originele teksten en maximaal 50 pagina’s vertaalde teksten rond een 
thema komen in het centraal examen aan de orde. Het schoolexamen gaat over de domeinen A tot 
en met F. De school kan zelf kiezen of de leerling in het schoolexamen vertaalopdrachten of ver-
taaltoetsen uitvoert (met behulp van een woordenboek een Latijnse tekst in het Nederlands moet 
vertalen).  
Minimaal 30 pagina’s originele teksten en minimaal 45 pagina’s vertaalde teksten komen in het 
schoolexamen aan de orde. Dit schoolexamen bestaat uit toetsen en praktische opdrachten.  
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4.2.1.2 Latijn 

Positie in de Tweede Fase 
Latijn is een onderdeel van het gemeenschappelijk deel of een keuzevak in het profiel cultuur en 
maatschappij. Het is tevens een keuzevak in het vrije deel.  

Studielasturen 
480 

Inhoud 
 Domein A:  taalreflectie; 
 Domein B:  tekstreflectie; 
 Domein C:  cultuurreflectie; 
 Domein D:  zelfstandige oordeelsvorming; 
 Domein E:  oriëntatie op studie en beroep; 
 Domein F:  informatievaardigheden. 

Examen 
Latijn heeft een centraal examen en een schoolexamen. 
Het centraal examen gaat over taalreflectie (domein A), tekstreflectie (domein B) en cultuurreflec-
tie (domein C). 20 pagina’s originele teksten en maximaal 50 pagina’s vertaalde teksten rond een 
thema komen in het centraal examen aan de orde.  
Het schoolexamen gaat over de domeinen A tot en met F. De school kan zelf kiezen of de leerling 
in het schoolexamen een vertaalopdracht of een vertaaltoets uitvoert (met behulp van een woorden-
boek een Latijnse tekst in het Nederlands moet vertalen). Minimaal 30 pagina’s originele teksten en 
minimaal 45 pagina’s vertaalde teksten komen in het examen aan de orde. Dit schoolexamen be-
staat uit toetsen en praktische opdrachten. 
 

4.2.1.3 KCV (klassieke culturele vorming) 

Positie in de Tweede Fase  
KCV is een verplicht vak voor atheneumleerlingen die Latijn of Grieks in hun profiel hebben. Voor 
atheneumleerlingen is KCV ook een verplicht (keuze)vak in het vrije deel. Voor gymnasiumleer-
lingen is KCV een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel in plaats van culturele en kunstzin-
nige vorming (CKV 1).  

Studielasturen 
200 

Inhoud 
 Domein A: reflectie op de antieke cultuur; 
 Domein B: reflectie op de relaties tussen de antieke en de latere Europese cultuur. 

Examen  
Klassieke culturele vorming heeft geen centraal examen. Het schoolexamen gaat over reflectie op 
de antieke cultuur (domein A) en reflectie op de relaties tussen de antieke en de latere Europese 
cultuur (domein B). Het schoolexamen bestaat uit: 
 
 toetsen; het onderzoeken van antieke cultuuruitingen maakt geen deel uit van de toetsen; 
 praktische opdrachten;de praktische opdrachten toetsen alle domeinen aan de hand van één of 

meer thema’s die de leerling zelf kiest; 
 handelingsdeel; de leerling heeft klassieke teksten in vertaling gelezen en verschillende culture-

le activiteiten uitgevoerd, bijvoorbeeld een museumbezoek. 
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4.2.2 Klassieke studies (Grieks en Latijn) - Vlaanderen 

Positie in de 2de en 3de graad ASO 
De pool klassieke studies bestaat als zodanig niet in het Vlaamse onderwijs. Deze pool valt uitéén 
in een pool Grieks en een pool Latijn. In de tweede graad komen deze polen afzonderlijk voor of 
met elkaar gecombineerd. In de derde graad kunnen deze twee polen met andere polen worden ge-
combineerd of met elkaar een combinatie vormen.  
Samenvattend komen in de tweede graad voor: Grieks, Latijn en de combinatie Grieks - Latijn. In 
de derde graad zijn de volgende combinaties voorzien: Grieks - Latijn, Grieks - wetenschappen, 
Grieks - wiskunde, Latijn - moderne talen, Latijn - wetenschappen, Latijn - wiskunde. 
 
Klassieke talen zijn niet opgenomen in de basisvorming van de tweede en de derde graad ASO. 
Scholen kunnen echter het vak klassieke talen (of Grieks en/of Latijn) aanbieden binnen het com-
plementair gedeelte, ongeacht de pool waarvoor de leerlingen opteren. Zo zou een leerling die voor 
de pool economie kiest, als complementair vak kunnen kiezen voor één of meerdere wekelijkse les-
tijden klassieke talen, uiteraard op voorwaarde dat de school dit opneemt in haar keuzeaanbod. 

Aantal lestijden 
In de tweede graad zijn zowel voor de pool Grieks als voor de pool Latijn 4 (GO) tot 5 (VVKSO) 
lestijden per week en per leerjaar voorzien. Binnen de combinatie Grieks - Latijn is voor elke pool 
afzonderlijk 4 lestijden per week en per leerjaar voorzien (GO en VVKSO). 
 
In de derde graad zijn per pool vier lestijden per week en per leerjaar (VVKSO) voorzien ongeacht 
de combinatie met andere polen of met elkaar. 

Inhoud 
Basisvorming 
 
In de basisvorming is geen Grieks en Latijn voorzien. 
 
Specifiek gedeelte 
 
De polen Grieks en Latijn doen beide aan cultuurstudie van de klassieke oudheid vanuit twee in-
valshoeken: de taalwetenschappen en de cultuurwetenschappen. De specifieke eindtermen werden 
daarom zo geformuleerd dat ze van toepassing zijn voor zowel Grieks als Latijn. Er is dus slechts 
één set specifieke eindtermen voor beide klassieke talen. De specifieke eindtermen richten zich op 
taalstudie en op de studie van cultuuruitingen. 
 
Taalstudie is eigen aan klassieke studies. Door de bestudering van taalfenomenen uit de Klassieke 
Oudheid wordt taaltheoretische kennis verworven. Die laat zien hoe de klassieke talen zijn opge-
bouwd en welke verschillen en gelijkenissen er onderling en met de huidige moderne talen zijn. 
Taalstudie geeft ook een idee op welke manier taal in de oudheid gebruikt werd en hoe klassieke 
talen evolueerden. 
 
De studie van cultuuruitingen als uitdrukking van mens en maatschappij behoren bij de culturele 
invalshoek. Door analyse en reflectie worden culturele uitingen op basis van gelijkenissen en ver-
schillen verduidelijkt. Literaire teksten zijn al lang een belangrijke component hierbij. Nu wordt 
ook meer plaats ingeruimd voor andere cultuuruitingen zoals drama, architectuur en beeldende 
kunst. 
 
Binnen de ‘klassieke’ polen neemt de literatuur een specifieke plaats in. Het is een vorm van cultu-
rele dialoog. De taal wordt in literaire teksten gebruikt als middel om ervaringen uit te drukken, te 
ordenen en te bewaren en ook om te reflecteren over mens en wereld. De wijze waarop in de oud-
heid expressie werd gegeven aan ervaringen zijn en blijven een inspiratiebron voor denkers, ge-
zagsdragers en kunstenaars uit verleden en heden. 
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Tenslotte vormen onderzoekscompetenties een belangrijk aspect van de polen Grieks en Latijn. Het 
gaat hier om wetenschappelijke methodes waarmee kennis binnen klassieke studies wordt opge-
bouwd.  
De ‘klassieke’ polen Grieks en Latijn worden onderverdeeld in zes onderdelen: 
 
 ordening en systematiek; 
 expressie en waardering; 
 communicatie; 
 waarden, normen en opvattingen; 
 identiteit en diversiteit; 
 traditie en evolutie; 
 onderzoekscompetenties. 

Examen 
De specifieke eindtermen voor Grieks en Latijn worden geëvalueerd op basis van een schoolexa-
men. 
 

4.3 Natuurwetenschappen 
 

4.3.1 Natuurwetenschappen - Nederland 
 
In Nederland is er in de Tweede Fase sprake van twee natuurprofielen: natuur & gezondheid en na-
tuur & techniek. Elk profiel is opgebouwd uit een aantal afzonderlijke vakken. In tabel 4 zijn de 
vakken en de studiebelasting (in studielasturen) voor elk profiel opgenomen. Het examenprogram-
ma voor elk vak is vastgelegd in een aantal domeinen, subdomeinen en eindtermen. Domein A 
vaardigheden komt in elk natuurwetenschappelijk examenprogramma terug en is op elkaar afge-
stemd. 
 
Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek 
600 slu  Wiskunde B1 760 slu  Wiskunde B1,2 
400 slu  Scheikunde 1 520 slu  Scheikunde 1,2 
360 slu  Natuurkunde 1 560 slu  Natuurkunde 1,2 
480 slu  Biologie 1,2   

 
Tabel 4. Vakken en de studiebelasting (in studielasturen) voor elk profiel 
 
 
Naast de vakken in het profielgedeelte hebben leerlingen in de vrije ruimte de mogelijkheid om 
vakken te kiezen. Op die manier is het mogelijk om bijvoorbeeld zowel het profiel natuur & ge-
zondheid als het profiel natuur & techniek te volgen.  
 
Het vak algemene natuurwetenschappen (ANW) is een onderdeel van het gemeenschappelijk deel 
van alle profielen. Dit betekent dat alle leerlingen dit vak krijgen in de Tweede Fase. Het vak heeft 
daarom een ander karakter, dan de andere natuurwetenschappelijke vakken. Het vak biedt leerlin-
gen een brede algemene ontwikkeling. In ANW staan de volgende vragen centraal: 
 
 Hoe komt natuurwetenschappelijke kennis tot stand? 
 Hoe wordt natuurwetenschappelijke kennis gebruikt? 
 Hoe weet je of iets waar is? 
 Hoe beïnvloeden natuurwetenschappen en samenleving elkaar? 
 Wat is je mening over bepaalde toepassingen van natuurwetenschappen? 
 Mag alles wat kan? 

 
Op sommige scholen worden leerlingen van verschillende profielen bij dit vak bij elkaar geplaatst. 
Andere scholen kiezen er juist voor om leerlingen per profiel te groeperen.  
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In de natuurprofielen hebben leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen in vier natuurweten-
schappelijke vakken: algemene natuurwetenschappen, biologie, natuurkunde en scheikunde. De 
vakken hebben in elk profiel wel een andere studielast en beschrijven daarom ook (deels) andere 
(sub)domeinen.  
 

4.3.1.1 Algemene natuurwetenschappen 

Positie in de Tweede Fase 
Algemene natuurwetenschappen is een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel van alle profie-
len. 

Studielasturen 
200 

Inhoud  
Domein A: vaardigheden; 
Domein B: analyse van en reflectie op natuurwetenschap, techniek en de rol van mensen; 
Domein C: leven; 
Domein D: biosfeer; 
Domein E: materie; 
Domein F: zonnestelsel en heelal. 

Examen  
Algemene natuurwetenschappen heeft alleen een schoolexamen en geen centraal examen. 
 

4.3.1.2 Biologie 

Positie in de Tweede Fase 
Biologie 1 is een keuzevak in het vrije deel. 
Biologie 1,2 is een verplicht vak in het profiel natuur en gezondheid. Het is tevens een keuzevak in 
het vrije deel 

Studielasturen  
Biologie 1: 160  
Biologie 1,2: 480 

Inhoud  
Biologie 1: 
Domein A: algemene vaardigheden; 
Domein B: structuren; 
Domein C: levenscyclus; 
Domein E: dynamiek en homeostase. 
 
Biologie 1,2: 
Domein A: algemene vaardigheden; 
Domein B: structuren; 
Domein C: levenscyclus; 
Domein D: metabolisme; 
Domein E: dynamiek en homeostase. 

Examen  
Biologie 1 heeft alleen een schoolexamen. 
Biologie 1,2 heeft zowel een centraal examen als een schoolexamen. 
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4.3.1.3 Natuurkunde 

Positie in de Tweede Fase 
Natuurkunde 1 is een verplicht vak in het profiel natuur en gezondheid dat vervangen mag worden 
door natuurkunde 1, 2. Het is ook een keuzevak in het vrije deel. 
Natuurkunde 1,2 is een verplicht vak in het profiel natuur en techniek. Het is ook een keuzevak in 
het vrije deel. 

Studielasturen  
Natuurkunde 1: 360 
Natuurkunde 1,2: 560 

Inhoud  
Natuurkunde 1: 
Domein A: algemene vaardigheden; 
Domein B: elektriciteit en magnetisme; 
Domein C: mechanica; 
Domein D: warmteleer; 
Domein E: golven en straling. 
 
Natuurkunde 1,2:  
Domein A: algemene vaardigheden; 
Domein B: elektriciteit en magnetisme; 
Domein C: mechanica; 
Domein D: warmteleer; 
Domein E: golven en straling; 
Domein F: moderne fysica. 

Examen  
Natuurkunde 1 en natuurkunde 1,2 hebben beide zowel een centraal examen als een schoolexamen. 
 

4.3.1.4 Scheikunde 

Positie in de Tweede Fase 
Scheikunde 1 is een verplicht vak in het profiel natuur en gezondheid dat vervangen mag worden 
door scheikunde 1,2. Het is ook een keuzevak in het vrije deel. 
Scheikunde 1,2 is een verplicht vak in het profiel natuur en techniek. Het is ook een keuzevak in 
het vrije deel. 

Studielasturen  
Scheikunde 1: 400  
Scheikunde 1,2: 520 

Inhoud  
Scheikunde 1: 
Domein A: algemene vaardigheden; 
Domein B: stoffen, structuur en binding; 
Domein C: koolstofchemie; 
Domein D: biochemie; 
Domein E: kenmerken van reacties; 
Domein F: chemische techniek; 
Domein G: zuren en basen; 
Domein H: redox. 
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Scheikunde 1,2: 
bestaat uit dezelfde domeinen en subdomeinen als scheikunde 1. Alleen domein F is bij scheikunde 
1,2 uitgebreider:  

Examen  
Scheikunde 1 en scheikunde 1,2 hebben beide zowel een centraal examen als een schoolexamen. 
 

4.3.2 Natuurwetenschappen / Wetenschappen - Vlaanderen 

Positie in de 2de en 3de graad ASO 
De pool wetenschappen wordt vanaf de tweede graad aangeboden. In de derde graad wordt de pool 
steeds gecombineerd met één van de volgende polen: Grieks, Latijn, moderne talen, sport en wis-
kunde. 
De pool wetenschappen omvat specifieke eindtermen die betrekking hebben op het geheel van de 
materiële werkelijkheid. In tegenstelling tot de gangbare praktijk, worden de specifieke eindtermen 
niet verkaveld over de vakken biologie, chemie, fysica en geologie. In de basisvorming (eindter-
men) van zowel de tweede als derde graad is het vak natuurwetenschappen voorzien dat echter ook 
als afzonderlijke deelvakken biologie, chemie en fysica kan worden aangeboden. 
Om de keuzemogelijkheid van leerlingen na de tweede graad niet te beperken dient erover gewaakt 
dat de specifieke eindtermen van de tweede graad geen voorafname inhouden van de keuze derde 
graad. Dit betekent dat de pool wetenschappen in de derde graad in principe voortbouwt op de ba-
sisvorming van de tweede graad, zodat ook leerlingen met een andere vooropleiding dan ‘weten-
schappen’ in de tweede graad, kunnen kiezen voor de pool wetenschappen in de derde graad. 

Aantal lestijden 
In de basisvorming van de tweede graad voorzien alle onderwijsnetten in hun lessentabellen 3 we-
kelijkse lestijden voor het vak natuurwetenschappen in de basisvorming. Indien natuurwetenschap-
pen niet geïntegreerd wordt aangeboden maar als afzonderlijke vakken (biologie, chemie, fysica), 
dan wordt er telkens één lestijd voorzien per vak. 
Voor de pool wetenschappen voorzien alle onderwijswetten drie lestijden. Dit betekent dat leerlin-
gen die opteren voor de pool wetenschappen in de tweede graad, in totaal 6 lestijden (na-
tuur)wetenschappen (basisvorming en specifieke eindtermen) zullen aangeboden krijgen. 
 
In de basisvorming van de derde graad voorzien zowel het GO als het VVKSO 2 lestijden voor het 
vak natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica). Voor de specifieke eindtermen van de pool 
wetenschappen worden 4 lestijden voorzien. Scholen hebben bovendien de mogelijkheid om uit het 
complementaire gedeelte lestijden te halen die besteed kunnen worden aan (natuur)wetenschappen. 

Inhoud 
Basisvorming 
 
De eindtermen natuurwetenschappen van de basisvorming voor zowel de tweede als derde graad  
kunnen als een geïntegreerde eenheid worden aangeboden onder de benaming natuurwetenschap-
pen of ze kunnen worden aangeboden per discipline, namelijk biologie, chemie en fysica. De eind-
termen zijn echter per vak uitgeschreven. Voor elk vak werden gemeenschappelijke eindtermen en 
vakgebonden eindtermen ontwikkeld. 
De gemeenschappelijke eindtermen zijn eindtermen die onafhankelijk van een specifieke leerin-
houd worden geformuleerd maar die door leerinhouden van de onderscheiden natuurwetenschappe-
lijke vakken kunnen worden gerealiseerd. Ze gelden voor het geheel van de natuurwetenschappen. 
Vakgebonden algemene eindtermen zijn voor elk vak (biologie, chemie, fysica) afzonderlijk ge-
formuleerd, maar zijn niet aan een welbepaalde vakspecifieke leerinhoud gebonden.  
Vakinhoudelijke eindtermen zijn voor elk vak afzonderlijk geformuleerd en zijn gebonden aan een 
welbepaalde vakspecifieke leerinhoud. Dit wordt schematisch voorgesteld in tabel 5. 
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Natuurwetenschappen 
 

Gemeenschappelijke eindtermen: 
 

 onderzoekend leren 
 wetenschap en samenleving 
 attitudes 

 
 
 

Biologie 
 algemene eindtermen 
 vakinhoudelijke eindter-

men 

Vakgebonden eindtermen: 
 

Chemie 
 algemene eindtermen 
 vakinhoudelijke eindter-

men 

 
 

Fysica 
 algemene eindtermen 
 vakinhoudelijke eindter-

men 
 
Tabel 5. Overzicht van de basisvorming natuurwetenschappen. 
 
 
De verschillende benaderingen van de wetenschap komen aan bod, namelijk: 
 
 wetenschap als middel om empirisch gefundeerde kennis te vinden over de werkelijkheid; 
 wetenschap als middel om via haar technische toepassingen de materiële leefomstandigheden 

te veranderen; 
 wetenschap als middel om toestanden en verschijnselen te kunnen verbinden met verklarende 

elementen 
 wetenschap als cultuurverschijnsel en als mensenwerk. 

 
Specifiek gedeelte 
 
De specifieke eindtermen voor de pool wetenschappen zijn niet opgedeeld per vak maar zijn geor-
dend in zes onderdelen, namelijk: 
 
 structuren; 
 interacties, veranderingen en processen; 
 systemen; 
 tijd; 
 genese en ontwikkeling; 
 natuurwetenschap en maatschappij. 

 
In de eerste vijf onderdelen komen de volgende aspecten aan bod: 
 
 de verschillende verschijningsvormen, de aard en effecten van wisselwerkingen en transforma-

ties van materie en energie; 
 het bestaan van orde in de grote verscheidenheid aan structuren en processen; 
 fundamentele entiteiten en wetmatigheden; 
 relaties tussen structuren en processen; 
 systemen en het ontstaan en verbreken van evenwicht hierin; 
 opeenvolging van structuren en processen in de tijd, cyclische processen en tijdschaal. 

 
De verschillende aspecten worden op de verschillende schaalniveaus - de grootteorde van organisa-
tie van de materie - bestudeerd. 
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De volgende schaalniveaus worden onderscheiden: 
 
 corpusculaire structuren; 
 stoffen; 
 organismen; 
 aarde; 
 kosmos. 

 
In het totaal van de natuurwetenschappen komen alle schaalniveaus evenwichtig aan bod. Niet elke 
eindterm wordt op elk schaalniveau beschreven. 

Examen  
Zowel de eindtermen voor de vakken van de basisvorming als de specifieke eindtermen voor de 
pool wetenschappen worden geëvalueerd aan de hand van een schoolexamen. 
 

Kunst en cultuur 4.4 
 

4.4.1 Kunst en cultuur - Nederland 
 
In het kader van kunst en cultuur worden in deze paragraaf voor Nederland de vakken beschreven 
die onder culturele en kunstzinnige vorming (CKV) vallen.  
CKV heeft tot doel een samenhangende oriëntatie te bieden op culturele en kunstzinnige aspecten 
van de maatschappij. Daarbij gaat het zowel om de maatschappelijke betekenis van kunst als om de 
zin voor het persoonlijk leven. Inzicht in deze betekenissen wordt ontwikkeld door een combinatie 
van ervaren / beleven van kunstuitingen en reflectie daarop. De reflectie wordt gevoed door ver-
worven kennis (theorie) en vaardigheden (praktijk). 
Er zijn drie deelvakken: CKV 1, 2 en 3. Hieronder volgt een beschrijving van elk van deze vakken 
in de 2e fase vwo. 
 

4.4.1.1 CKV 1 

Positie in de Tweede Fase 
CKV 1 is voor vwo-leerlingen een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Gymnasiumleer-
lingen volgen klassieke culturele vorming (KCV) in plaats van CKV 1. CKV 1 is voor gymnasium-
leerlingen een keuzevak in het vrije deel. 

Studielasturen 
Het aantal studielasturen bedraagt 200. 

Inhoud 
Domein A: culturele activiteiten; 
Domein B: kennis van kunst en cultuur; 
Domein C: praktische activiteiten; 
Domein D: reflectie en kunstdossier. 

Examen 
CKV 1 heeft geen centraal examen. Het schoolexamen gaat over de domeinen A tot en met D. Het 
examen toetst het samenstellen van het kunstdossier en de reflectie op dit kunstdossier. Het samen-
stellen van het kunstdossier moet naar behoren worden afgesloten. De leerlingen krijgen geen cij-
fer, maar de waardering ‘voldoende’ of ‘goed’. 
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4.4.1.2 CKV 2 

Positie in de Tweede Fase 
CKV 2 is een deelvak in het profiel Cultuur en Maatschappij (C&M). CKV 2 moet gecombineerd 
worden met CKV 3. De school bepaalt of CKV 2,3 voor de leerling in het profiel C&M verplicht is 
of een keuzevak. CKV 2 en /of 3 zijn ook keuzevakken in het vrije deel. 

Studielasturen 
200 

Inhoud  
Domein A: vaardigheden en benaderingswijzen; 
Domein B: invalshoeken voor reflectie (met subdomeinen als “kunstenaar en opdrachtgever; poli-
tieke en economische macht”); 
Domein C: onderwerpen (met subdomeinen als “hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw”). 

Examen 
Het centraal examen (dit heeft voorlopig de status van schoolexamen) gaat over de domeinen B en 
C in combinatie met domein A. Van domein C komen de subdomeinen m.b.t. de twintigste eeuw 
aan de orde plus een jaarlijks wisselende keuze van drie uit de overige subdomeinen. CKV 2 heeft 
geen schoolexamen. 
Het eindcijfer van de combinatie van deelvakken CKV 2,3 is het rekenkundig gemiddelde van het 
cijfer voor het centraal examen CKV 2 en het cijfer voor het schoolexamen CKV 3. 
 

4.4.1.3 CKV 3 

Positie in de Tweede Fase 
CKV 3 is een deelvak in het profiel C&M. CKV 3 moet gecombineerd worden met CKV 2. De 
school bepaalt of CKV 2,3 voor de leerling in het profiel C&M verplicht is of een keuzevak. Leer-
lingen kiezen binnen CKV 3 één van de vier kunstdisciplines: beeldende vormgeving, muziek, 
drama of dans. Beeldende vormgeving omvat ten minste twee van de disciplines audiovisuele 
vormgeving (AV), handenarbeid (HA), tekenen (TE) en textiele werkvormen (TEX), al dan niet in 
combinatie. De school bepaalt welke van de varianten van CKV 3 worden aangeboden. 
CKV 3 is ook een keuzevak in het vrije deel. 

Studielasturen 
280 

Inhoud  
Domein A: vaktheorie; 
Domein B: praktijk; 
Domein C: oriëntatie op studie en beroep. 
De subdomeinen van domein A en B verschillen per kunstdiscipline. 

Examen 
CKV 3 heeft geen centraal examen. Het schoolexamen bestaat uit: toetsen en praktische opdrach-
ten. Het eindcijfer van de combinatie van deelvakken CKV 2,3 is het rekenkundig gemiddelde van 
het cijfer voor het centraal examen CKV 2 en het cijfer voor het schoolexamen CKV 3. 
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4.4.2 Kunst en cultuur - Vlaanderen 

Positie in de 2de en 3de graad ASO 
Kunst en cultuur zijn in het leeraanbod van de tweede en de derde graad ASO erg verspreid. In te-
genstelling tot de eerste graad waar vakken zoals plastische opvoeding en muzikale opvoeding een 
plaats verworven hebben binnen de basisvorming is dat in de tweede en derde graad niet meer het 
geval. Bovendien is er geen ander aanbod van kunst- en cultuurvakken binnen de basisvorming 
voorzien. Scholen kunnen vanaf de tweede graad wel via het complementaire gedeelte zelf een 
aanbod doen. Dat gebeurt bijvoorbeeld voor de scholen van het katholiek onderwijs (VVKSO) 
waar voor alle ASO leerlingen in het eerste leerjaar van de derde graad één lesuur esthetica is voor-
zien. 
 
Toch wordt vanuit de maatschappij en vanuit de overheid een grote nood gevoeld aan een ruimer 
aanbod van kunst en cultuur binnen het Vlaamse onderwijs. Dus niet alleen voor ASO leerlingen 
maar ook voor de leerlingen uit de andere onderwijsvormen. Daarom besliste het Vlaamse parle-
ment op 18 januari 2002 om bij de vakoverschrijdende thema’s een bijkomend thema op te nemen 
waarvoor vakoverschrijdende eindtermen werden geformuleerd. Het gaat hier om het thema ‘mu-
zisch-creatieve vorming’.  
 
Kunst en cultuur komen wel uitdrukkelijk aan bod in een aantal polen van bepaalde ASO-
opleidingen. Het gaat hier meer bepaald om de polen Grieks / Latijn, humane wetenschappen en 
moderne talen. In elk van de genoemde polen worden een deel van de specifieke eindtermen van de 
betrokken pool geformuleerd vanuit de invalshoek ‘cultuur(wetenschappen)’.  

Aantal lestijden 
Het komt de scholen zelf toe om te bepalen of ze al dan niet door middel van het complementaire 
gedeelte een aantal lestijden voor kunst en cultuur voorzien. De scholen bepalen voorts ook op 
welke manier ze de vakoverschrijdende eindtermen muzisch - creatieve vorming willen realiseren. 
Dat kan door ze te koppelen aan vakgebonden eindtermen uit de basisvorming, door ze te combine-
ren met andere vakoverschrijdende eindtermen of door ze te combineren met de specifieke eind-
termen van een pool, enz. Afhankelijk van de door de school gemaakte keuze zullen er meer of 
minder lestijden naar kunst en cultuur gaan. 
 
Het aantal lestijden voor de polen ligt wel vast maar varieert volgens de onderwijsinrichter. 

Inhoud 
 
Basisvorming 
 
Muzisch - creatieve vorming als vakoverschrijdend thema wil bij leerlingen interesse wekken en 
hen leren omgaan met allerlei muzisch - creatieve uitingen. Dat wordt gerealiseerd door over een 
breed aanbod van onderwerpen te dialogeren zoals: literatuur, muziek (volksmuziek en muziek van 
jongeren horen daar ook bij), film, podiumkunsten, beeldende kunsten, fotografie, design, mode, 
videokunst, architectuur, urbanisatie, landschapsarchitectuur, patrimonium, musea, cultuurcentra, 
enz. Muzisch - creatieve vorming beoogt geen specialisatie in cultuur en kunsten maar biedt kansen 
tot het ontwikkelen van het esthetische vermogen en legt een brede basis voor participatie aan en 
een blijvende belangstelling voor het culturele leven. 
 
Specifiek gedeelte 
 
De pool humane wetenschappen introduceert leerlingen onder meer in een wetenschappelijke stu-
die van cultuur in de ruimste zin van het woord. Daarvoor wordt beroep gedaan op elementen uit de 
cultuurwetenschappen. Cultuurwetenschappen beogen de kritische studie van cultuuruitingen als 
uitdrukking van mens en maatschappij. Zij leiden tot reflectie op en structurering van culturele fe-
nomenen.  
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Binnen het luik cultuurwetenschappen van de pool humane wetenschappen komen volgende deeld-
omeinen of profielcomponenten aan bod: 
 
 organisatie; 
 interactie en communicatie; 
 identiteit, continuïteit en verandering; 
 samenhang en wisselwerking; 
 expressie; 
 waarden en normen. 

 
Binnen elke profielcomponent komen een aantal aspecten aan bod die voor ASO-leerlingen rele-
vant zijn (tabel 6). 
 
 
Profielcomponent Aspecten 
Organisatie Studie van het functioneren en de rol van orga-

nisaties in de samenleving. 
Invloed van historische en culturele factoren op 
organisatievormen. 

Interactie en communicatie Factoren die het communicatieproces beïnvloe-
den. 
Structuren en functies van maatschappelijke 
communicatie. 

Identiteit, continuïteit en verandering Opvattingen over identiteit, cultuur en bescha-
vingen in verschillende samenlevingen. 
Interactie tussen mens- en wereldbeeld. 

Samenhang en wisselwerking Samenhang tussen cultuurverschijnselen. 
Onderlinge beïnvloeding van wetenschap, tech-
niek en samenleving. 

Expressie Functie en betekenis van kunst in de samenle-
ving. 
Expressie en kunstvormen. 
Kunst en samenleving. 

Waarden en normen De ontwikkeling, vormgeving, kenmerken van 
waarden en normen in sociale gemeenschappen. 
De relatie tussen waarden en normen en mens - 
en wereldbeelden. 

 
Tabel 6. Aspecten die binnen de profielcomponenten van humane wetenschappen aan 
bod komen. 
 
 
De pool moderne talen bestudeert de moderne talen vanuit een taalwetenschappelijk, cultureel en 
communicatief gezichtspunt. Vanuit een culturele invalshoek tracht men zicht te krijgen op de so-
ciale en culturele aspecten van een bepaalde gemeenschap waarin de bestudeerde taal de voertaal 
is. Het onderdeel taal en cultuur behandelt een hele waaier aan onderwerpen. Het betreft niet enkel 
kunsten en letteren maar ook levenswijzen, waardesystemen, tradities en overtuigingen. Het gaat 
dus niet enkel om de grote C cultuur maar ook om fenomenen uit het dagelijkse leven en populaire 
culturele producten. Kort gezegd wordt in de pool moderne talen cultuur in de volle breedte be-
schouwd: van details in de socio - culturele sfeer, interculturele competentie in de confrontatie tus-
sen culturen, naar het kennismaken met, het genieten van, het reageren en reflecteren op literatuur 
en andere kunstuitingen. 
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Taal en cultuur gaat meer bepaald over: 
 
 Culturele processen 
 Culturele producten 
 Literatuur 

 
De inhouden binnen de onderdelen van de profielcomponent ‘Taal en Cultuur’ zijn opgelijst in ta-
bel 7. 
 
Bij taal en cultuur komen twee soorten specifieke eindtermen aan bod. Een aantal heeft betrekking 
op culturele kennis die onderbouwend is voor de communicatie. Een aantal heeft betrekking op taal 
als middel om cultuur te verkennen. Literatuur neemt hierbij een aparte plaats in. 
 
De polen Grieks en Latijn doen aan cultuurstudie van de klassieke oudheid vanuit twee invalshoe-
ken: taalwetenschappen en cultuurwetenschappen. De cultuurwetenschappelijke invalshoek geeft 
zicht op de cultuur en cultuuropvattingen uit de Oudheid en andere periodes als bron van de huidi-
ge Europese cultuur. Dit historisch besef maakt het mogelijk de ontwikkelingen die hebben plaats 
gevonden te situeren in het spanningsveld met andere culturen en in de confrontatie tussen heden 
en verleden. 
 
 
Profielcomponent: Taal en cultuur 
Culturele processen Culturele connotaties van taalgedrag. 

Culturele misverstanden m.b.t. woorden en uit-
drukkingen. 
Taal en interculturele relaties. 
Omgang met multiculturaliteit. 
Problematiek van meertalige landen. 
Sociale conventies omtrent lichaamstaal, fysie-
ke contacten, omgangsvormen, taalgebruik. 

Culturele producten Referentiekaders voor de waarneming van ver-
schillende culturele producten. 
Referentiekaders voor de verbeelding van erva-
ringen, gevoelens, gedachten en ideeën. 

Literatuur Literaire conventies, genres en stijlkenmerken. 
Politieke, sociale context van literaire teksten in 
relatie met de auteur. 
Cultuurhistorische situering van literaire wer-
ken. 
Experimentele vormen. 

 
Tabel 7. Inhouden binnen de onderdelen van de profielcomponent ‘Taal en cultuur’ van de 
pool moderne talen 
 
De cultuurwetenschappelijke en taalwetenschappelijke invalshoek volgen dezelfde indeling bij het 
formuleren van specifieke eindtermen. Ze worden ingedeeld in volgende profielcomponenten: 
 
 ordening en systematiek; 
 expressie en waardering; 
 communicatie; 
 waarden, normen en opvattingen; 
 identiteit en diversiteit; 
 traditie en evolutie. 

 
De aspecten die vanuit de cultuurwetenschappelijke invalshoek per profielcomponent aan bod ko-
men zijn opgelijst in tabel 8. 
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Profielcomponent Aspecten 
Ordening en systematiek Vorm en kenmerken van artistieke uitingen. 

Vorm en kenmerken van intellectuele uitingen. 
Cultuurtheorieën. 

Expressie en waardering Emoties gevoelens en ervaringen. 
Esthetische referentiekaders. 

Communicatie Communicatieve aspecten bij verschillende cul-
tuuruitingen. 
Historiek en betekenis van de media. 

Waarden, normen en opvattingen Weerspiegeling in mensbeeld. 
Weerspiegeling in maatschappelijke spannings-
velden: politiek, economie, recht, sociaal, le-
vensbeschouwelijk. 
Evolutie en vergelijking van mensbeelden en 
maatschappelijke spanningsvelden. 

Identiteit en diversiteit Culturele identiteit. 
Multiculturaliteit. 

Traditie en evolutie Doorwerking. 
Receptie. 
Cultuurevolutie en cultuurverspreiding. 

 
Tabel 8. Profielcomponenten en aspecten voor de pool klassieke studies (Grieks en La-
tijn) 
 

Examen 
Voor muzisch - creatieve vorming is geen schoolexamen voorzien. De inhouden uit de polen hu-
mane wetenschappen, moderne talen en Grieks / Latijn worden getoetst met een schoolexamen. 
 

Mens en maatschappijvakken 4.5 
 

4.5.1 Mens en maatschappijvakken - Nederland 
 
De verzamelnaam mens - en maatschappijvakken geeft duidelijk aan om welke vakken het hier 
gaat. In Nederland wordt er waarde aan gehecht om de vakeigen invalshoeken duidelijk te onder-
scheiden: de mens in relatie tot zijn fysieke omgeving, de mens en de manier waarop hij omgaat 
met schaarse middelen, de mens en zijn verleden, en de mens als sociaal wezen. In Nederland is er 
sprake van aparte, op zichzelf staande vakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maat-
schappijleer.  
De examenprogramma's zijn afzonderlijk van elkaar tot stand gekomen en een onderlinge afstem-
ming van inhouden heeft niet plaatsgevonden. De opbouw van de programma's komt wel overeen, 
namelijk een indeling in (vier tot zeventien) domeinen (kennisgebieden). Bij elk vak bestaat het 
domein A uit algemene vaardigheden en benaderingswijzen, zoals onderzoeksvaardigheden en het 
kunnen formuleren van een standpunt, en vakspecifieke vaardigheden zoals kaartvaardigheden bij 
aardrijkskunde en rekenvaardigheden bij economie. 
 

4.5.1.1 Aardrijkskunde 

Positie in de Tweede Fase  
Aardrijkskunde is een verplicht vak in het profiel Economie en Maatschappij (E&M), een keuzevak 
in het profiel Cultuur en Maatschappij (C&M) en een keuzevak in het vrije deel voor alle leerlin-
gen.  

 33



 

Studielasturen 
360 

Inhoud 
Domein A: vaardigheden en werkwijzen; 
Domein B: politiek en ruimte; 
Domein C: regionale beeldvorming; 
Domein D: migratie en mobiliteit; 
Domein E: vervoer en ruimtelijke inrichting; 
Domein F: mens en milieu; 
Domein G: actieve aarde; 
Domein H: eigen regio. 
 
De domeinen B tot en met G zijn onderverdeeld in drie tot vier subdomeinen. Om een voorbeeld te 
geven: Domein G (actieve aarde) kent de subdomeinen platentektoniek, klimaat en klimaatverande-
ringen en ontwikkeling van het leven. 

Examen 
Aardrijkskunde kent een centraal examen. Dit examen heeft betrekking op twee domeinen uit de 
domeinen B tot en met G die jaarlijks rouleren en samen met domein A aan de orde komen. De 
overige domeinen maken deel uit van het schoolexamen. 
 

4.5.1.2 Economie 

Positie in de Tweede Fase  
Economie is een verplicht vak in het profiel E&M en het is een keuzevak in het vrije deel.  
Het 'broertje' van economie, management & organisatie, is een keuzevak in het vrije deel en wordt 
vooral gekozen door leerlingen in het E&M - profiel. Economie zou ook algemene economie kun-
nen worden genoemd. Management & organisatie is vooral bedrijfseconomisch van aard. Men her-
kent dit ook aan de namen van domeinen.  

Studielasturen 
Economie: 520 
Management & Organisatie: 360 

Inhoud Economie 
Domein A: vaardigheden en werkwijzen;  
Domein B: arbeidsmarkt;  
Domein C: internationale arbeidsverdeling;  
Domein D: Nederlandse betalingsbalans;  
Domein E: wisselkoersen;  
Domein F: bankwezen;  
Domein G: geldwezen;  
Domein H: consumeren en welvaart;  
Domein I: produceren en welvaart;  
Domein J: goederenmarkt;  
Domein K: inkomensvorming;  
Domein L: inkomensverdeling;  
Domein M: economische kringloop;  
Domein N: markt, overheid en economische orde;  
Domein O: onderontwikkeling (alleen economie 1,2);  
Domein P: sociale zekerheid;  
Domein Q: Europese integratie. 
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Alleen het domein A is in dit programma verder verdeeld in subdomeinen; de domeinen B tot en 
met Q zijn vrij nauwkeurig uitgewerkt in 88 eindtermen.  

Inhoud Management & Organisatie 
Domein A: vaardigheden en werkwijzen; 
Domein B: interne organisatie en personeelsbeleid; 
Domein C: financiering van activiteiten; 
Domein D: marketingbeleid; 
Domein E: financieel beleid; 
Domein F: informatievoorziening met behulp van ICT; 
Domein G: externe financiële verslaglegging. 
 
Bij dit vak is er wel een onderverdeling in subdomeinen, vaak gebaseerd op de invalshoeken van 
niet-commerciële organisaties enerzijds en commerciële organisaties - te weten handelsonderne-
mingen en industriële ondernemingen - anderzijds. 

Examen 
Zowel economie als management & organisatie kennen een schoolexamen en een centraal examen. 
Het centraal examen van economie gaat over de domeinen B tot en met Q, in combinatie met do-
mein A. Dit geldt ook voor het schoolexamen.  
Bij management & organisatie is ook - zowel in het schoolexamen als in het centraal examen - de 
hele leerstof toetsbaar, dus in dit geval de domeinen B tot en met G in combinatie met domein A. 
 

4.5.1.3 Geschiedenis 

Positie in de Tweede Fase 
Het vak komt in twee hoedanigheden voor. 
Allereerst in het gemeenschappelijk deel. Het staat dus als zodanig op de roosters van alle vwo-
leerlingen.  
Verder is het een verplicht vak in zowel het profiel E&M als in het profiel C&M. Leerlingen van de 
andere profielen kunnen dit vak kiezen in het vrije deel. 

Studielasturen 
In het gemeenschappelijk deel: 80 
In de profielen en in het vrije deel: 360 

Inhoud 
Geschiedenis in het gemeenschappelijk deel 
Domein A: vaardigheden en benaderingswijzen; 
Domein B: overzicht van de twintigste eeuw; 
Domein C: totalitaire systemen en staten; 
Domein D: internationale betrekkingen en oorlogvoering. 
 
Geschiedenis in het profieldeel en het vrije deel 
Domein A: vaardigheden en benaderingswijzen; 
Domein B: levensonderhoud; 
Domein C: primaire samenlevingsverbanden; 
Domein D: staat, natie en politiek; 
Domein E: oorlog en vrede; 
Domein F: ontmoetingen tussen culturen; 
Domein G: zingeving en cultuur. 
 
Domeinen zijn onderverdeeld in subdomeinen. 
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Voorbeeld: domein C van het gemeenschappelijk deel (totalitaire systemen en staten) is een sub-
domein van domein D bij het totaalvak (staat, natie en politiek), naast politiek systeem en politieke 
cultuur in Nederland en staats - en natievorming. 

Examen 
Geschiedenis in het gemeenschappelijk programma kent alleen een schoolexamen (geen centraal 
examen).  
Geschiedenis als profielvak en keuzevak heeft wel een centraal examen dat gaat over twee domei-
nen uit de domeinen B en G, die jaarlijks rouleren en die getoetst worden in combinatie met do-
mein A.  
De overige domeinen worden getoetst via het schoolexamen. 
 

4.5.1.4 Maatschappijleer 

Positie in de Tweede Fase  
Ook dit vak komt in twee hoedanigheden voor in de Tweede Fase. 
Dit in het verleden wat ondergeschoven kindje onder de mens - en maatschappijvakken is een ver-
plicht vak in het gemeenschappelijke deel.  
Tevens is het (tijdelijk) een keuzevak in het profiel C&M en een keuzevak in het vrije deel en 
wordt dan aangeduid als maatschappijleer II. 

Studielasturen 
In het gemeenschappelijk deel: 120 
In het profiel C&M (tijdelijk keuzevak) en in het vrije deel: 360 

Inhoud 
Het examenprogramma maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) bestaat uit de volgende domei-
nen: 
Domein A: vaardigheden en benaderingswijzen; 
Domein B: politieke besluitvorming; 
Domein C: massamedia; 
Domein D: een thema naar keuze van de school, bijvoorbeeld mens en werk. 
 
Het examenprogramma maatschappijleer in het profieldeel (tijdelijk) en het vrije deel kent de vol-
gende (keuze - )domeinen: 
Domein A: vaardigheden en benaderingswijzen; 
Domein B: politieke besluitvorming;  
Keuzedomein C: massamedia; 
Keuzedomein D: multiculturele samenleving; 
Keuzedomein E: mens en werk;  
Keuzedomein F: criminaliteit en rechtsstaat; 
Keuzedomein G: milieu en beleid;  
Keuzedomein H: ontwikkelingssamenwerking; 
Keuzedomein I: een thema naar keuze van de school. 
 
De domeinen B tot en met H vormen de hoofdindeling van 30 subdomeinen en 93 uitgebreid om-
schreven eindtermen. 

Examen 
Maatschappijleer in het gemeenschappelijk programma kent alleen een schoolexamen (geen cen-
traal examen).  
Maatschappijleer als (tijdelijk keuze -)profielvak en keuzevak in het vrije deel heeft wel een cen-
traal examen dat gaat over domein B en twee domeinen uit de domeinen C tot en met H, die jaar-
lijks rouleren en die getoetst worden in combinatie met domein A.  
Het schoolexamen heeft betrekking op vier van de overige domeinen, naar keuze van de school. 
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Tot slot 
Alle mens - en maatschappijvakken kennen (althans in hun hoedanigheid als profielvak of keuze-
vak) een schoolexamen en een centraal examen die elk voor 50% het eindcijfer bepalen.  
Het schoolexamen bestaat in alle gevallen uit toetsen en praktische opdrachten (over het algemeen 
met een weging van respectievelijk 60% en 40%). 
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4.5.2 Mens en maatschappijvakken - Vlaanderen 

Positie in de 2de en 3de graad ASO 
Zowel geschiedenis als aardrijkskunde behoren tot de basisvorming van de leerlingen van de twee-
de en derde graad ASO. 
 
Daarnaast zijn er vanaf de tweede graad de polen economie en humane wetenschappen. 
De pool economie kan in de derde graad worden gecombineerd met de pool moderne talen of met 
de pool wiskunde. 
De pool humane wetenschappen wordt zowel in de tweede als derde graad aangeboden en kan niet 
gecombineerd worden met een andere pool. 
Humane wetenschappen is opgesplitst in twee deeldomeinen: gedragswetenschappen en cultuurwe-
tenschappen. Dit laatste deeldomein wordt besproken onder ‘kunst en cultuur’. 

Aantal wekelijkse lestijden 
Zowel het GO als het VVSKO voorzien in hun lessentabellen van de tweede en derde graad 1 we-
kelijkse lestijd voor aardrijkskunde voor de basisvorming (eindtermen). Voor de opleidingen waar-
in de pool wetenschappen aanwezig is, voorziet het VVKSO 7 wekelijkse lestijden voor de pool 
wetenschappen en de basisvorming aardrijkskunde samen. Ook hier kunnen scholen putten uit het 
complementaire gedeelte om het aantal lestijden voor aardrijkskunde te verhogen.  
Zowel het GO als het VSKO voorzien 2 wekelijkse lestijden voor het vak geschiedenis in de basis-
vorming van alle ASO - opleidingen van zowel de tweede als derde graad. 
Voor de pool humane wetenschappen voorziet het VVKSO 5 lestijden in de tweede graad, te verde-
len over 3 lestijden voor gedragswetenschappen en 2 lestijden voor de cultuurwetenschappen. Voor 
de derde graad voorziet VVKSO 6 lestijden, gelijk te verdelen over cultuurwetenschappen en ge-
dragswetenschappen. Het Gemeenschapsonderwijs echter opteert in de tweede graad voor vier we-
kelijkse lestijden, gelijk te verdelen over de domeinen gedragswetenschappen en cultuurweten-
schappen. Het aantal lestijden voor de derde graad is nog niet bepaald. 
Voor de pool economie voorzien zowel het GO als het VVKSO 4 wekelijkse lestijden in hun nieu-
we lessentabellen van zowel tweede als derde graad. 

Inhoud 
Basisvorming 
 
De behandelde thema’s in het vak aardrijkskunde (2de en 3de graad) hebben zowel betrekking op 
het fysisch als het menselijk milieu. Het vak beoogt het ontwikkelen van een wereldbeeld (als dy-
namisch regionaal beeld) gebaseerd op inzichtelijk leren van processen (verklarend) gekoppeld aan 
een relevante basiskennis van feiten. 
Het ‘ruimtelijk referentiekader’ valt uiteen in twee dimensies. De dimensie ruimte en de dimensie 
tijd. De dimensie ruimte brengt leerlingen ruimtelijk inzicht bij via inzicht in de concepten: plaats 
en lokalisatie, spreiding, ruimtelijke indelingen, ruimtelijke systemen, ruimtelijke geletterdheid en 
ruimtelijke wetenschappen. Aan ruimtelijke processen is vaak een tijdsaspect verbonden. Vandaar 
het belang van de tijdsdimensie met de concepten: tijdsschaal, verandering, cycli, tijdshorizon. 
Men verwacht bovendien van leerlingen vanaf de tweede graad dat ze geleidelijk in staat zijn om 
hun eigen leren te sturen en zelfstandig informatie op te zoeken en te verwerken. Voorts wordt be-
lang gehecht aan de vaardigheid om aardrijkskundige kennis toe te passen in andere dan schoolse 
situaties. Er wordt daarom belang gehecht aan drie soorten vaardigheden: 
specifieke aardrijkskundige vaardigheden (zoals kaartlezen, ruimtelijk inzicht en geografische 
werkwijzen, onderzoeksvaardigheden en instrumentele vaardigheden (vaardigheden van algemeen 
maatschappelijk en persoonlijk belang die worden toegepast worden op aardrijkskundige onder-
werpen). 
 
De eindtermen geschiedenis zijn rond de volgende componenten opgebouwd: 
 De opbouw van een historisch referentiekader bestaande uit de dimensies tijd, historische ruim-

te en socialiteit. Het referentiekader omvat een begrippenkader en een kader van maatschappe-
lijke probleemstellingen die het niveau van de afzonderlijke samenlevingen overstijgen; 
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 De grondige studie van de verschillende ontwikkelingsfasen uit de samenleving tot ca. 1800 
(2de graad) en van de 19de en 20ste eeuw (3de graad), waarbij de verschillende categorieën van de 
dimensies tijd en historische ruimte en een begrippenkader over socialiteit aan bod komen. 
Hierdoor moeten leerlingen inzicht verwerven in de samenhang en wisselwerking tussen maat-
schappelijke domeinen, in evoluties binnen deze samenleving en de rol daarbij van individuen 
en groepen; 
 De integratie tussen het historisch referentiekader en de bestudeerde samenleving van de 19de  

en 20ste eeuw. 
 
Specifiek gedeelte 
 
De decretale specifieke eindtermen humane wetenschappen worden bestudeerd vanuit een cultuur-
wetenschappelijke en gedragswetenschappelijke invalshoek. In het deeldomein gedragsweten-
schappen leren de leerlingen menselijke gedragingen, maatschappelijke en culturele fenomenen 
herkennen en exploreren. Het aangrijpingspunt is de eigen ervarings- en leefwereld, die ze leren 
observeren, beschrijven en structureren met behulp van de begrippen, relaties en structuren uit de 
betreffende disciplines. 
 
Binnen het luik gedragswetenschappen komen volgende deeldomeinen of profielcomponenten aan 
bod: 
 
 organisatie; 
 interactie en communicatie; 
 identiteit, continuïteit en verandering; 
 samenhang en wisselwerking; 
 expressie; 
 waarden en normen. 

 
 
Profielcomponent Aspecten 
Organisatie Studie van organisatievormen zoals het gezin, de 

peergroep, de beroepsgroepen en de sociale klas-
se. 

Interactie en communicatie Studie van interactie en communicatie tussen 
personen, tussen groepen en tussen personen en 
groepen. 

Identiteit, continuïteit en verandering Studie van de persoonlijke identiteit en groeps-
identiteit (hoe zij tot stand komen, hoe zij ont-
wikkelen, enz.). 

Samenhang en wisselwerking Studie van de sociale stratificatie, spanningen 
tussen individualisme, vormen van solidariteit. 

Expressie Studie van emoties en opvattingen over lichame-
lijkheid. 

Waarden en normen Studie van waardenontwikkeling. 
 
Tabel 9. Profielcomponenten en aspecten voor gedragswetenschappen 
 
De pool economie beoogt leerlingen een economisch referentiekader bij te brengen, dat kan toege-
past en geëvalueerd worden aan de hand van een studie van concrete economische vraagstukken en 
instellingen. Daarnaast kunnen leerlingen economische probleemstellingen formuleren, analyseren, 
argumenteren en bespreken. Zij kunnen in een taal eigen aan de economie communiceren over 
economische vraagstukken en fenomenen en zij kunnen verbanden leggen binnen de economie en 
tussen economische en andere maatschappelijke vraagstukken. 
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De specifieke eindtermen zijn verdeeld over vier profielcomponenten: 
 
 markten; 
 onderneming; 
 economische ontwikkeling; 
 onderzoekscompetenties. 

Examen 
De inhouden van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en van de polen humane wetenschappen 
en economie worden getoetst aan de hand van schoolexamens. 
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5 Vergelijkende analyse van een aantal relevante aspecten 
 
In dit hoofdstuk worden verschillende polen vergeleken met profielen (of in het geval van de mo-
derne vreemde talen een vakkencluster). Daarbij staat telkens een viertal aspecten centraal. Aspec-
ten die zowel in de huidige Tweede Fase in Nederland als in de ophanden zijnde vernieuwde twee-
de en derde graad in Vlaanderen van belang zijn. Het gaat om: 
 
 samenhang; 
 onderzoeksvaardigheden; 
 overgang naar het hoger onderwijs (doorstroming); 
 zelfstandig leren. 

 
De vergelijking van de genoemde aspecten gebeurt voor de volgende profielen en polen: moderne 
vreemde talen (Nl) - moderne talen (Vl), klassieke talen (Nl) - klassieke studies, humane weten-
schappen (Vl), economie en maatschappij (Nl) - economie (Vl), natuur en gezondheid en natuur en 
techniek (Nl) - wetenschappen (Vl). 
 

Moderne vreemde talen (Nl) - De pool moderne talen (Vl) 5.1 
 

5.1.1 Samenhang binnen een profiel / pool 
 
In de hierna volgende paragrafen wordt voor Nederland uitgegaan van een moderne vreemde taal 
en een tweede moderne vreemde taal binnen het profiel Cultuur en Maatschappij. 
 

5.1.1.1 Ordening en klemtonen binnen een profiel /  pool 

Nederland 
Het profiel C&M is gericht op vervolgmogelijkheden binnen de sectoren sociale wetenschappen, 
geschiedenis, recht, taal en cultuur (geen godgeleerdheid en klassieke talen). Het accent ligt in het 
profiel op samenhangen en ontwikkelingen in de maatschappij als samenleving. Het profiel C&M 
bestaat uit: 
 
 een moderne vreemde taal; 
 geschiedenis; 
 culturele en kunstzinnige vorming 2,3; 
 wiskunde A1; 
 een 2e moderne vreemde taal of filosofie. 

 
Het onderwijs in de moderne vreemde talen richt zich op het verder ontwikkelen van de taalvaar-
digheid van de leerling daarbij het communicatieve karakter van het talenonderwijs benadrukkend. 
De eindtermen zijn dan ook grotendeels in vaardigheidstermen geformuleerd. Bij het subdomein li-
teratuur zijn ook kenniselementen in de eindtermen opgenomen. Naast deze vakinhoudelijke vaar-
digheidseindtermen worden voor alle talen ook handelingsdoelen geformuleerd die deels tot doel 
hebben een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van (meer) zelfstandig leren maar tevens ook 
de ontwikkeling van de taalvaardigheid bevorderen (zoals bijvoorbeeld het extensieve lezen en 
luisteren).  
 
De eindtermen zijn geordend in zes vaardigheids- of kennisdomeinen: 
 
 leesvaardigheid; 
 luistervaardigheid; 
 gespreksvaardigheid; 
 schrijfvaardigheid; 
 literatuur; 
 oriëntatie op studie en beroep. 
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Per vaardigheid en per taal is verschil in het te bereiken niveau. Daarvoor is een niveaumeter ont-
wikkeld. 
Opgemerkt dient te worden dat in het profiel alleen luister-, gespreks- en schrijfvaardigheid en lite-
ratuur worden getoetst. 

Vlaanderen 
De pool moderne talen is een zuiver ‘talenprofiel’ waarbij de inhouden met de volgende moderne 
talen kunnen worden gerealiseerd: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Algemeen ligt de klem-
toon op de wetenschappelijke benadering van de talen vanuit drie invalshoeken: 
 
 taal en communicatie; 
 taal en cultuur 
 taal als systeem. 

 
Terzelfdertijd is het de bedoeling de talige autonomie van de leerling te verhogen en de leerling 
bovendien aan de hand van het geleerde in staat te stellen zijn talige competenties zelfstandig ver-
der te ontwikkelen. 
Deze invalshoeken of profielcomponenten vormen ook het ordeningsprincipe voor het gehele ‘ta-
lendomein’. 
 

5.1.1.2 Samenhang tussen de eindtermen in een profiel / pool 

Nederland 
Door ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan de ontwikkeling van algemene vaardigheden zo-
als: 
 
 ‘leren uitvoeren’ (het inzetten van elementaire vaardigheden); hierbij gaat het om typische 

schoolse vaardigheden, vooral gericht op het uitvoeren van een leertaak; 
 ‘leren leren’ (strategische vaardigheden); te denken valt aan leesstrategieën, studievaardighe-

den, onderzoeksvaardigheden en redeneervaardigheden; 
 ‘leren reflecteren’ (regulerende vaardigheden); reflectie op het leerproces en de opbrengsten 

daarvan staan hier centraal: kiezen, plannen, besluiten nemen en evalueren; 
 ‘leren communiceren’ (sociale en communicatieve vaardigheden); hierbij gaat het om vaardig-

heden die te maken hebben met sociale vaardigheden, 
wordt samenhang in het pedagogisch-didactisch handelen gecreëerd - niet alleen tussen de talen 
maar ook met andere vakken binnen het profiel. 
Het duidelijkst blijkt dit uit de op de ontwikkeling van strategieën gerichte aanpak van het talenon-
derwijs. 
 
Realiseren van samenhang gebeurt sporadisch door: 
 
 het opzetten van een gezamenlijk vakoverstijgend thema; 
 centraal introduceren van een vakoverstijgende vaardigheid in één van de betrokken vakken; 
 afstemmen van documenten zoals studiewijzers, enz. 

Vlaanderen 
Door de inhoud van het curriculum ‘talen’ te oriënteren op de drie componenten (taal & communi-
catie, taal & cultuur en taal als systeem) kunnen de traditionele beschotten tussen de talenvakken 
wegvallen; bovendien worden de profielcomponenten en de onderdelen ervan niet alleen eenmalig 
(overlap vermijden) en/of aanvullend aangeboden maar ze worden ook taalcultureel én taal-
wetenschappelijk ruimer behandeld. De samenhang in het curriculum verhoogt en wordt duidelijker 
naarmate men evolueert van het vaardigheidsleren binnen elke taal uit het profiel naar het taalbe-
schouwende, het taalsystematische in al zijn facetten (cultureel, wetenschappelijk). 
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5.1.1.3 Motieven voor samenhang 

Nederland 
Er kan een hoger niveau bereikt worden door samenhang in het gehele onderwijsprogramma (over 
de grenzen van het eigen vak heen) na te streven. Het gaat bij die samenhang niet alleen om sa-
menhang tussen inhouden, maar ook - en wellicht zelfs voornamelijk - om samenhang in pedago-
gisch-didactisch handelen en samenhang tussen leerproces en begeleiding.  
Daarnaast zijn de programma's zo geformuleerd dat samenhang zichtbaar wordt. Het benutten van 
de mogelijkheden van de samenhang (niet hetzelfde behandelen bij alle vakken, maar aanvullend 
behandelen) kan leiden tot tijdswinst en zal de leerling doen inzien dat een ééndimensionale kijk 
niet voldoet.  
Bij moderne vreemde talen is de leerstrategische aanpak door alle talen heen een voorbeeld om sa-
menhang in het pedagogisch-didactisch handelen te illustreren: een hoger niveau kan worden be-
reikt en de effectiviteit van het onderwijs kan worden vergroot.  
Los van de indeling in profielen is wel een lans gebroken voor het inzetten van de kennis van mo-
derne vreemde talen bij het raadplegen van bronnen bij andere vakken, met name om een zinvolle 
en efficiënte invulling te geven aan het subdomein leesvaardigheid. 

Vlaanderen 
Leerlingen moderne talen uit het traditionele systeem (= de opsplitsing van de vroegere ‘optie’ in 
inhouden per aangeboden taal) hebben te weinig wetenschappelijke bagage over taal, te weinig me-
tataal; hun talenkennis is meestal functioneel - technisch en communicatief zeer goed, maar de 
meer academische onderbouw ontbreekt dikwijls om een academisch gerichte talenstudie aan te 
vangen. De bedoeling achter het concept van de pool moderne talen is onder meer de gelijkschake-
ling van deze pool aan de andere polen.  
Op die manier wordt samenhang in aanpak en uitwerking binnen de pool moderne talen en de pool 
moderne talen en de andere polen nagestreefd. 
 

5.1.1.4 Regelgeving rondom samenhang binnen profielen / polen 

Nederland 
In het schoolexamen is het maken van een profielwerkstuk een onderdeel, dat de leerling met goed 
gevolg moet hebben gedaan. Twee profielvakken maken deel uit van zo'n werkstuk. Omdat het 
werkstuk deel uit maakt van het schoolexamen moeten leerlingen en begeleiders een thema zoeken 
waarin twee profielvakken voldoende aanknopingspunten bieden om dit onderdeel succesvol te 
kunnen afronden.  
Doordat er in alle (profiel)vakken aandacht is voor bijvoorbeeld algemene vaardigheden kan een 
docent tot op zekere hoogte ervan uitgaan dat leerlingen over bepaalde vaardigheden en kennis be-
schikken. Er zijn echter geen regels die dat verder aansturen. 
(Als gevolg van protesten van leerlingen en docenten over de overladenheid van het programma 
heeft het profielwerkstuk niet meer betrekking op twee maar slechts op één vak.) 

Vlaanderen 
In zekere mate wordt de samenhang gegarandeerd door het decretaal (wettelijk) vastleggen van de 
specifieke eindtermen, die opgesteld zijn vanuit de profielcomponenten en niet vanuit de traditione-
le indeling in verschillende taalvakken. 
 

5.1.1.5 Bedreigingen  voor samenhang 

Nederland 
Het doorbreken van de grenzen van het vak is zowel organisatorisch als op het mentale vlak bij do-
cent en leerling nog een heet hangijzer. Leergangen en methodes bieden hiervoor vaak weinig aan-
knopingspunten. Opleiding, mogelijke bedreiging van de status van het eigen vak en te weinig tijd 
voor fundamenteel overleg worden vaak gezien als argumenten die het aanbrengen van meer sa-
menhang in de weg staan. 
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In de eerste jaren van de nieuwe Tweede Fase bleek het maken van een profielwerkstuk een (te) 
grote tijdsinvestering te vergen. Er was veel afstemming nodig tussen de bij het werkstuk betrok-
ken vakdocenten. Protesten van zowel docenten, schoolleidingen als leerlingen hebben er toe geleid 
dat het profielwerkstuk tot één vak werd gereduceerd, daarmee de nagestreefde samenhang deels te 
niet doend. 

Vlaanderen 
Ook in Vlaanderen is samenhang binnen het profiel moderne talen over de traditionele indeling van 
de vakken heen geen evidentie. De macht der gewoonte/de wet van de inertie spelen hier zeker 
mee. Dit valt onder meer te verklaren vanuit de opleiding van de leerkracht enerzijds en de leraren-
opleiding van de talenleerkracht anderzijds. Beide zijn vakgebonden. De romanist focust op de 
Romaanse talen (Frans, Spaans), de Germanist ofwel op Nederlands en Duits ofwel op Engels en 
Duits, ofwel op Nederlands en Engels of één van deze drie talen. Zolang er niet ook een ‘talenle-
raar’ wordt gevormd die vanuit zijn aangeleerde talen ruimer naar de talenvorming kijkt blijft het 
risico van de beschotten bestaan. 
Ook structureel - organisatorisch wordt dit in de hand gewerkt. Leerkrachten zijn benoemd voor 
welbepaalde vakken (talen) en voor een welbepaald aantal wekelijkse lestijden. Dit geldt eveneens 
voor de leerkrachten van andere algemene vakken die eventueel in aanmerking kunnen komen voor 
het onderwijzen van bepaalde leerinhouden binnen één van de profielcomponenten. Binnen dit luik 
spelen ook certificaten en diploma’s die nog steeds nodig zijn. 
Met andere woorden: er wordt een vrij strikt systeem van bevoegdheidsbewijzen gehanteerd om de 
leerkracht een opdracht toe te kennen. Dit biedt heel weinig ruimte voor flexibiliteit, zodat een di-
recteur zijn / haar teamspelers niet altijd goed kan kiezen in functie van teamoverleg en samenwer-
king.  
Samenvattend: flexibiliteit die nodig is voor het tot stand komen van het concept van de pool mo-
derne talen wordt belemmerd door obstakels die de spontane toepassing van het concept bemoeilij-
ken. 
 

5.1.1.6 Samenhang en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk 

Nederland 
In het rooster moet, naast de vastgelegde contacturen voor klassikale activiteiten, ruimte zijn voor 
het bijeenkomen van leerlingen in andere groepsindelingen. Er zijn bijvoorbeeld scholen die re-
gelmatig een ‘profielochtend’ organiseren waarin o.m. vakoverstijgende vaardigheden worden aan-
geleerd. Daarnaast moet er beduidend meer gelegenheid zijn voor overleg tussen docenten onder-
ling, ook hier in wisselende samenstelling: naast vaksectieoverleg moet ruimte zijn voor overleg in 
‘profielteams’. Het werken in dergelijke zogenoemde profielteams was één van de voorbeelden die 
werden aangedragen om te illustreren hoe een school de begeleiding zou kunnen organiseren om 
ook enige uniformiteit en samenhang te realiseren: een profielgroep leerlingen wordt door een vast 
team begeleid. Dat stelt echter redelijk wat eisen aan de organisatie van de school. 
Een ander punt is gelegen in het streven meer samenhang aan te brengen in de didactische aanpak 
voor wat het aanleren van taalleerstrategieën betreft: afstemming tussen de talen is noodzakelijk.  
De inrichting en de didactiek bij geïntegreerd literatuuronderwijs (GLO) maken eveneens regelma-
tig overleg onontbeerlijk. Overigens moeten er ook afspraken over beoordeling van samenhangen-
de factoren bij de evaluatie en rapportage worden gemaakt. Conclusie: faciliteiten voor moderne 
vreemde taal secties zijn geen overbodige luxe. 

Vlaanderen 
Waar het gaat om aspecten van onderwijs- en schoolorganisatie zal men van het klassiek opge-
bouwde lesrooster, waarbij een bepaald lesuur gedurende een volledig schooljaar telkens door de-
zelfde leraar wordt ingevuld, moeten afstappen. 
Er zullen bijvoorbeeld ‘poolclusters’ moeten worden gecreëerd en duidelijke afspraken gemaakt 
over wie, waar, wanneer, wat en hoe invult. Dat vergt een totaal nieuwe aanpak van de roosters. 
Het teren op en/of aanpassen van het bestaande stramien kan niet meer. Er zal een soort tabula rasa 
moeten worden gemaakt en opnieuw moeten worden gestart vanuit ‘scratch’. De ‘poolclusters’, 
kunnen ook worden gebruikt voor de uitwerking van de onderzoekscompetenties.  
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Flexibiliteit in, goodwill bij, de aanpak van de organisatie is uiterst belangrijk. Ruimte zal bijvoor-
beeld nodig zijn voor team teaching, bewuste leerkrachtenwissels en taaloverschrijdende werk-
groepen of poolwerkgroepen; immers studie, overleg en afspraken (op gebied van inhouden, evalu-
atievormen en - periodische - organisatie) zullen nu van primordiaal belang zijn. 
Binnen de school comfort creëren voor het broodnodig collegiaal samenkomen voor overleg over 
visie op de pool, werkverdeling, bijscholing, urenverdeling enz. is een bijkomende voorwaarde. 
Kortom: het woord ‘individueel’, alhoewel nu ook al uit den boze, moet nu, op alle fronten worden 
vervangen door ‘team - ‘of ‘collegiaal’ of ‘in overleg’. 
 

5.1.2 Onderzoeksvaardigheden 
 

5.1.2.1 Onderzoeksvaardigheden in een profiel / pool  

Nederland 
In het examenprogramma is een profielwerkstuk opgenomen. Zo'n profielwerkstuk is bedoeld als 
een 'meesterstuk' en toetst de praktische vaardigheden van de leerling aan het einde van zijn oplei-
ding: 
 
 informatievaardigheden; 
 onderzoeksvaardigheden; 
 presentatievaardigheden. 

 
Een profielwerkstuk omvat een zelfstandige onderzoeksopdracht op het terrein van een of meer 
profielvakken en - als een taal daarbij betrokken is - het uitvoeren van een onderzoek naar een taal-
kundig of literair onderwerp. Alleen het gebruik van de vreemde taal is niet voldoende om aan de 
eisen van een profielwerkstuk te voldoen. In de beschrijving van het examenprogramma worden 
een aantal voorbeelden genoemd van mogelijke presentatievormen (o.a. geschreven verslag, essay 
of artikel, een reeks stellingen met onderbouwing of een video-presentatie). Ook het doorlopen 
proces wordt in de beoordeling betrokken.  

Vlaanderen 
De onderzoekscompetenties vormen een subdomein in elke pool. Onderzoekscompetenties worden 
geoefend aan de hand van concrete taalthema’s of concrete taalopdrachten. De onderzoekscompe-
tenties hebben betrekking op het gericht verzamelen van informatie, het voorbereiden van een on-
derzoeksopdracht, het uitvoeren en evalueren over een literair en / of linguïstisch vraagstuk. Zij 
kunnen bijvoorbeeld aan de hand van een thema zoals ‘Manipulatie via Taal’ (KA 2- De Ring -
Leuven) projectmatig en taaloverschrijdend worden uitgewerkt, waarbij volgende talen betrokken 
zijn: Latijn, Grieks, Nederlands, Frans en Engels. 
 

5.1.2.2 Onderzoeksvaardigheden in schoolorganisatie en onderwijspraktijk 

Nederland 
Het profielwerkstuk is - volgens het examenprogramma - een zelfstandig uit te voeren onderzoeks-
opdracht. Scholen bepalen daarbij zelf de manier waarop zij een en ander invullen. Waar de ene 
school een meer zelfstandige rol van de leerling veronderstelt, biedt een andere school een sterk ge-
structureerde aanpak. De rol van de docent is vooral die van begeleider. Het begeleiden van dit type 
opdrachten vraagt om ruimte voor individuele momenten. Daarnaast kan op schoolniveau een team 
docenten worden geformeerd, die elkaar scholen en stimuleren bij het begeleiden van leerlingen. 
Daar in eerste instantie twee vakken bij het profielwerkstuk betrokken waren kan het creëren van 
een begeleidingsteam ook de nodige voorwaarden scheppen voor het noodzakelijke onderlinge 
overleg. In de dagelijkse praktijk van het onderwijs moet daarom aandacht zijn voor: 
 
 ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden; 
 ontwikkeling van informatievaardigheden; 
 toegankelijkheid van bronnen; 
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 werken aan presentatievaardigheden; 
 ontwikkeling van beoordelingscriteria; 
 werken aan vakoverstijgende thematische inhouden. 

Vlaanderen 
In de schoolorganisatie en schoolpraktijk zal in fysiek en ruimtelijk opzicht plaats moet worden 
gemaakt voor het werken aan onderzoekscompetenties. De ontwikkeling van de onderzoekscompe-
tenties kan niet louter in de klas gebeuren. Bovendien wordt de hele klus niet geklaard door de op-
drachten thuis, lees, buiten de lesuren, te laten uitvoeren. 
Juist daarom is het duidelijk dat leerkrachten nog meer zullen moeten leren optreden als coach en 
omgaan met het sturen van processen. Bijscholing over hoe het aanleren van informatiezoeken en 
informatieverwerven en het kritisch staan ertegenover het best gebeurt, is van groot belang. Team 
teaching / team coaching of het leren aan elkaar kan een oplossing bieden. Ook hieraan moet ge-
dacht worden bij de taakverdeling van de poolwerkgroepen. 
 

5.1.3 Overgang naar het hoger onderwijs 
 

5.1.3.1 Profiel / pool en slaagkans in het hoger onderwijs 

Nederland 
Het profiel cultuur & maatschappij bereidt voor op vervolgopleidingen in de sociale en culturele 
richting, in de sectoren sociale wetenschappen, recht, taal en cultuur.  
De moderne vreemde talen zijn voor het hoger onderwijs niet 'doorstroomverplicht'. Zelfs als men 
een bepaalde taal wil studeren is het gevolgd hebben van het hele vak geen voorwaarde. Wel is er 
bij de inrichting van de Tweede Fase stil gestaan bij de rol van de moderne talen. Zo is de leesver-
plichting voor Frans en Duits voor alle leerlingen in het vwo gemotiveerd met het door de universi-
teiten ondersteunde argument secundair literatuur in het Frans en Duits te moeten kunnen begrij-
pen. (Dat staat echter los van de indeling in profielen). Daarbij is overigens niet altijd gezegd dat li-
teratuur in deze talen ook altijd in het programma is opgenomen. 
 
De indeling in profielen zorgt wel – binnen de grenzen van het profiel – voor een zekere homogeni-
teit. Het vervolgonderwijs zou daarop – in principe – beter aansluiten. 

Vlaanderen 
De vorming van de leerling moderne talen laat een vervolgstudie in alle vormen van hoger onder-
wijs toe. Bepaalde opleidingen in het hoger onderwijs zijn inhoudelijk echter sterk verwant met 
moderne talen: 
 
 in het hoger onderwijs van één cyclus betreft het opleidingen tot gegradueerde in secretariaats-

beheer en in communicatiebeheer binnen het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfs-
kunde, gegradueerde in logopedie en audiologie binnen het studiegebied gezondheidszorg, le-
raar secundair onderwijs groep 1, opties talen binnen het studiegebied onderwijs; 
 in het hoger onderwijs van twee cycli wordt gedacht aan een opleiding tot meester in dramati-

sche kunst binnen het studiegebied muziek en dramatische kunst, opleiding tot licentiaat-tolk 
en licentiaat-vertaler binnen het studiegebied toegepaste taalkunde; 
 met betrekking tot het academisch onderwijs betreft het de verschillende studiemogelijkheden 

in taal- en letterkunde, communicatiewetenschappen, logopedie en audiologie. 
 
Leerlingen die de pool moderne talen in het secundair onderwijs hebben gevolgd, zullen wat het 
taalaspect betreft een voorsprong hebben t.o.v. leerlingen die deze pool niet hebben gekozen; hier-
door wordt ervan uitgegaan dat hun slaagkansen in de genoemde opleidingen van het hoger onder-
wijs groter zijn. 
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5.1.3.2 Profiel-/ poolkeuze bepalend voor studierichtingen in het hoger onderwijs? 

Nederland 
Profielen stroomlijnen de doorstroming naar het hoger onderwijs. Niet elk profiel opent de deur 
naar elke willekeurige studie. Gedurende de schoolloopbaan van de leerling wordt aan het keuze-
proces voor een vervolgstudie voortdurend aandacht besteed. De rol van de schooldecaan (beroeps 
- of studiekeuzebegeleider) is hierbij van (groot) belang. 

Vlaanderen 
Voor de academische talenopleidingen (levende talen) is de keuze voor de pool moderne talen van 
belang. Dit betekent niet dat leerlingen uit de andere polen (zeker klassieke studies) niet naar de 
academische talenopleidingen kunnen of dat de leerlingen moderne talen niet naar andere academi-
sche opleidingen mogen. Toch hoopt de Vlaamse overheid dat leerlingen zich door de keuze voor 
een bepaalde ASO-opleiding, zoals een keuze voor de pool moderne talen een beter idee kunnen 
vormen van aansluitende opleidingen in het hoger onderwijs. Hierdoor zal de keuze voor een op-
leiding hoger onderwijs meer doordacht gebeuren. 
 

5.1.4 Zelfstandig leren 
 

5.1.4.1 Zelfstandig leren in een profiel / pool 

Nederland 
Het idee van het studiehuis heeft o.a. tot doel het zelfstandig leren van leerlingen verder te ontwik-
kelen. Daartoe zijn een aantal mogelijkheden waarbij het steeds weer gaat om de ontwikkeling van 
algemene basisvaardigheden. Daartoe behoren onder meer: 
 
 keuzemogelijkheden voor de leerling (opener curriculum); 
 invoering van studiewijzers; 
 leren plannen; 
 ontwikkelen van groepsopdrachten; 
 toegankelijk lesmateriaal; 
 invoering van handelingsdelen (lees - en luisterdossier); 
 ontwikkeling van opdrachten met 'langere looptijd'; 
 gebruikmaking van mogelijkheden ICT; 
 ruimte voor reflectie en feedbackmogelijkheden. 

Vlaanderen 
Zelfstandig leren is belangrijk bij vervolgstudies in het hoger onderwijs. Ontwikkelen van zelfstan-
dig leren of zelfgestuurd leren gebeurt echter niet alleen door middel van het poolgedeelte. De vak-
ken van de basisvorming spelen hierbij ook een rol. De eindtermen voor zelfstandig leren zijn bij-
gevolg terug te vinden in de vakeindtermen voor de basisvorming, in de vakoverschrijdende eind-
termen ‘leren leren’ en in de specifieke eindtermen voor de pool moderne talen. 
 

5.1.4.2 Zelfstandig leren en de schoolorganisatie en onderwijspraktijk 

Nederland 
Ontwikkeling van zelfstandig leren betekent dat aan een aantal (rand)voorwaarden moet worden 
voldaan, die in de huidige situatie deels zijn gerealiseerd of voor een ander deel nog in ontwikke-
ling zijn. Overigens zijn er per school grote verschillen vast te stellen. Zo dient er in het lessenroos-
ter naast de traditionele klassikale lessen ruimte te zijn voor de individuele leerling om aan zijn ei-
gen programma te werken. Hij moet daarbij gebruik kunnen maken van informatie - en communi-
catietechnologie en van studiehoeken en studienissen, etc. In de studieuren moet het voor leerlin-
gen mogelijk zijn op (hun) docenten terug te vallen en vakdocenten moeten beschikbaar zijn om 
problemen bij leerlingen te helpen oplossen.  
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Belangrijk is ook het ontwikkelen van rapportage en evaluatie instrumenten, die meer duidelijk 
maken dan alleen het 'kale' cijfer (bijvoorbeeld portfolio's). 
In de schoolpraktijk zal door de band genomen minder klassikaal onderwijs moeten voorkomen. En 
binnen dat onderwijs moet ruimte voor groepswerk worden gecreëerd. Wil een onderwijsorganisa-
tie tegemoet komen aan de eisen die zelfstandig leren er aan stelt, dan dient er aandacht te zijn 
voor: 
 
 meer individueel ingevulde programma's, dus meer heterogeniteit; 
 opener curriculum; 
 veranderende rol van de docent; 
 creëren van momenten van individuele evaluatie (in programma); 
 toegankelijk(er) lesmateriaal; 

 
Dat is niet overal in dezelfde mate gerealiseerd. 

Vlaanderen 
Voor het zelfstandig leren moet de school over verscheidene middelen tot informatieverwerving 
beschikken. Lessenroosters moeten flexibel aanpasbaar zijn en ruimte bieden tot coachen van leer-
lingen. Er moet een goede ICT-infrastructuur voorhanden zijn en voldoende lokalen voor zelfstan-
dig werken. 
In de schoolpraktijk houdt dat in dat de leerkracht een coach wordt. Coöperatief werken moet als 
methodiek vanzelfsprekend zijn. Aan de leerlingen moeten voldoende keuzemogelijkheden gebo-
den worden. Er moet meer aandacht besteed worden aan vaardigheden zoals communicatie, presen-
tatie, keuzebekwaamheid. Leerlingen en leerkrachten moeten wennen aan het feit dat ze samen 
verantwoordelijk zijn voor de output van de praktijk. 
Interessante praktijkvoorbeelden – ook voor talen – zijn onlangs door de Vlaamse Onderwijsraad 
(Vl.O.R., 2003) gebundeld in een ‘Inspiratiehandboek – zelfgestuurd leren’. Hieruit blijkt dat er 
meerdere actoren en meerdere aspecten een rol spelen bij het tot stand brengen van zelfgestuurd le-
ren. 
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De Klassieke Talen (Nl) / Klassieke Studies (Vl) 5.2 
 

5.2.1 Samenhang binnen een profiel / pool 
 

5.2.1.1 Ordening en klemtonen binnen een  profiel /  pool 

Nederland 
Het profiel C&M is gericht op vervolgmogelijkheden binnen de sectoren sociale wetenschappen, 
geschiedenis, recht, taal en cultuur (geen godgeleerdheid en klassieke talen). Het accent ligt in het 
profiel op samenhangen en ontwikkelingen in de maatschappij. Het profiel C&M bestaat uit: 
 
 een moderne vreemde taal; 
 geschiedenis; 
 culturele en kunstzinnige vorming 2,3; 
 wiskunde A1; 
 een 2e moderne vreemde taal of filosofie of een klassieke taal. 

 
Bij de klassieke talen gaat het in de praktijk hoofdzakelijk om vertaalvaardigheid. Dit is niet over-
eenkomstig de doelen en eindtermen. Bovendien is er een grote mate van vrijheid in aanpak. Men 
pleit voor een didactiek die meer gericht is op een doorgaande ontwikkelingslijn (van onderbouw 
naar examenopgave). Het examenprogramma Klassieke en Culturele Vorming (KCV) is zo open 
geformuleerd dat er grote verschillen tussen scholen ontstaan. Dit betekent ook dat  - voor zover 
mogelijk – ordening vooral op schoolniveau gebeurt. Aanvullende richtlijnen bieden misschien 
enig soelaas, maar zijn niet te verwachten. 

Vlaanderen 
Het programma voor klassieke studies (Grieks, Latijn) biedt inhoudelijk vooral een verruiming van 
het studiegebied. Daarbij zijn twee invalshoeken van betekenis: taalwetenschappen en cultuurwe-
tenschappen. De samenhang tussen cultuurwetenschappen én taalwetenschappen wordt door het 
onderdeel literatuur geïllustreerd: literatuur is een onderdeel van beide wetenschappen. In het pro-
gramma worden verder de gemeenschappelijke aspecten van de twee oude talen beklemtoond. 
 
De ordening van het programma geschiedt door de profielcomponenten, die vanuit de twee eerder 
genoemde invalshoeken worden benaderd. Deze profielcomponenten zijn: 
 
 ordening en systematiek; 
 expressie en waardering; 
 communicatie; 
 waarden, normen en opvattingen; 
 identiteit en diversiteit; 
 traditie en evolutie; 
 wetenschappelijke onderzoeksmethodes in klassieke studies. 

 

5.2.1.2 Samenhang tussen de eindtermen in een profiel / pool 

Nederland 
Door ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan de ontwikkeling van algemene vaardigheden zo-
als: 
 
 ‘leren uitvoeren’ (het inzetten van elementaire vaardigheden). Hierbij gaat het om typische 

schoolse vaardigheden, vooral gericht op het uitvoeren van een leertaak; 
 ‘leren leren’ (strategische vaardigheden). Te denken valt aan leesstrategieën, studievaardighe-

den, onderzoeksvaardigheden en redeneervaardigheden; 
 ‘leren reflecteren’ (regulerende vaardigheden). Reflectie op het leerproces en de opbrengsten 

daarvan staan hier centraal: kiezen, plannen, besluiten nemen en evalueren; 
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 ‘leren communiceren’ (sociale en communicatieve vaardigheden). Hierbij gaat het om vaardig-
heden die te maken hebben met sociale vaardigheden, 

wordt samenhang in het pedagogisch-didactisch handelen gecreëerd - niet alleen tussen de talen 
maar ook met andere vakken binnen het profiel. 
Het duidelijkst blijkt dit uit de op de ontwikkeling van strategieën gerichte aanpak van het talenon-
derwijs. 
 
Realiseren van samenhang gebeurt sporadisch door: 
 
 het opzetten van een gezamenlijk vakoverstijgend thema; 
 centraal introduceren van een vakoverstijgende vaardigheid in één van de betrokken vakken; 
 afstemmen van documenten zoals studiewijzers, enz. 

 
Bij Latijn en Grieks ligt het voor de hand om bij vaardigheden, zoals leesvaardigheid, afstemming 
na te streven met Nederlands en de moderne vreemde talen. In het programma klassieke talen is 
expliciet vermeld dat referentiekader en terminologie van het onderdeel literatuur afgestemd kun-
nen worden op het literatuuronderwijs in andere vakken (Nederlands, moderne vreemde talen en 
CKV1 en KCV). 
Tussen de programma's van de beelden vakken, culturele en kunstzinnige vorming 1 en klassieke 
culturele vorming is afstemming mogelijk bij de volgende onderdelen: 
 
 vermogen tot beschouwing van beelden; 
 kennis en inzicht in de geschiedenis van de beeldende kunst; 
 kennis en inzicht in de geschiedenis van de cultuur; 
 uitvoeren van culturele activiteiten. 

 
Voor de raadpleging van specifieke bronnen op het gebied van literatuur, cultuur, geschiedenis en sa-
menleving kan met de secties van de talen, culturele en kunstzinnige vorming, geschiedenis en maat-
schappijleer overleg plaatsvinden over een didactische aanpak. 
 
De organisatorische inrichting van de Tweede Fase bevordert de noodzaak van samenhang. Reali-
seren van samenhang gebeurt sporadisch door het opzetten van een gezamenlijk vakoverstijgend 
thema, het centraal introduceren van een vakoverstijgende vaardigheid in één van de betrokken 
vakken en het afstemmen van documenten zoals studiewijzers, enz. Ondertussen wordt er binnen 
de docentenvakgroepen gediscussieerd of klassieke talen en KCV op elkaar afgestemd zouden 
moeten / kunnen worden. 

Vlaanderen 
Op dit moment worden er in het ASO twee taalvakken (Latijn en Grieks) gegeven. Er is echter 
slechts één set specifieke eindtermen geformuleerd voor het hele studiedomein dat deze twee vak-
ken beslaan. Het grote aantal aspecten zowel op gebied van taalwetenschap als op het gebied van 
cultuur, die beide vakken gemeenschappelijk hebben, worden op deze manier gebundeld. Verder 
schept deze visie achter de eindtermen de mogelijkheid systematisch relaties te leggen met moder-
ne talen. 
 

5.2.1.3 Motieven voor samenhang 

Nederland 
Er kan een hoger niveau bereikt worden door samenhang  in het gehele onderwijsprogramma (over 
de grenzen van het eigen vak heen) na te streven,. Het gaat bij die samenhang niet alleen om sa-
menhang tussen inhouden, maar ook – en wellicht zelfs voornamelijk – om samenhang in pedago-
gisch-didactisch handelen en samenhang tussen leerproces en begeleiding.  
Daarnaast zijn de programma's zo geformuleerd dat samenhang zichtbaar wordt. Het benutten van 
de mogelijkheden van de samenhang (niet hetzelfde behandelen bij alle vakken, maar aanvullend 
behandelen) kan leiden tot tijdswinst en zal de leerling doen inzien dat een ééndimensionale kijk 
niet voldoet.  
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Bij de klassieke talen ligt er in de didactische aanpak een duidelijke relatie met de leesvaardigheid 
bij de moderne vreemde talen, een voorbeeld om samenhang in het pedagogisch-didactisch hande-
len te illustreren. Zo kan een hoger niveau worden bereikt en de effectiviteit van het onderwijs 
worden vergroot. Tevens is er een relatie van KCV met de programma's van CKV. Op schoolni-
veau kan die relatie om schoolorganisatorische redenen uitgebuit worden.  

Vlaanderen 
Er is gekozen om te vertrekken vanuit een overkoepelend meer wetenschappelijk perspectief om 
het domein klassieke studies te benaderen. Vanuit de traditie gegroeide scheiding tussen Latijn en 
Grieks brengt het voortbestaan van beide vakken in gevaar. Vooral Grieks loopt het gevaar uit het 
secundair onderwijs te verdwijnen wat een verlies aan cultureel kapitaal zou veroorzaken. Boven-
dien was / is er weinig samenhang en systematiek in het huidige curriculum klassieke talen omdat 
het studiegebied klassieke studies nooit systematisch in kaart gebracht is. De keuzes die in de be-
staande curricula gemaakt worden zijn gebaseerd op traditie en intuïtie, hetgeen in de 21ste eeuw 
niet bevorderlijk is voor de maatschappelijke relevantie van het studiegebied. Modernisering en 
systematisering van het curriculum zijn belangrijke motieven geweest voor meer samenhang. Een 
even belangrijk motief is het doorbreken van de traditioneel zeer sterk aanwezige filologische 
component in de gebruikte curricula. Cultuur een evenwaardige plaats geven in het curriculum is 
ook een drijvende kracht geweest voor samenhang. 
 

5.2.1.4 Regelgeving rondom samenhang binnen profielen / polen 

Nederland 
In het schoolexamen is het maken van een profielwerkstuk een onderdeel, dat de leerling met goed 
gevolg moet hebben gedaan. Twee profielvakken maken deel uit van zo'n werkstuk. Omdat het 
werkstuk deel uit maakt van het schoolexamen moeten leerlingen en begeleiders een thema zoeken 
waarin twee profielvakken voldoende aanknopingspunten bieden om dit onderdeel succesvol te 
kunnen afronden.  
Doordat er in alle (profiel)vakken aandacht is voor bijvoorbeeld algemene vaardigheden kan een 
docent tot op zekere hoogte ervan uitgaan dat leerlingen over bepaalde vaardigheden en kennis be-
schikken. Er zijn echter geen regels die dat verder aansturen. 

Vlaanderen  
In zekere mate wordt de samenhang gegarandeerd door het decretaal vastleggen van de specifieke 
eindtermen, die opgesteld zijn vanuit de profielcomponenten voor polen. 
 

5.2.1.5 Bedreigingen voor samenhang 

Nederland 
Het doorbreken van de grenzen van het vak is zowel organisatorisch als op het mentale vlak bij do-
cent en leerling nog een heet hangijzer. Leergangen en methodes bieden hiervoor vaak weinig aan-
knopingspunten. Opleiding, mogelijke bedreiging van de status van het eigen vak en te weinig tijd 
voor fundamenteel overleg worden vaak gezien als argumenten die het aanbrengen van meer sa-
menhang in de weg staan. 
In de eerste jaren van de nieuwe Tweede Fase bleek het maken van een profielwerkstuk een (te) 
grote tijdsinvestering te vergen. Er was veel afstemming nodig tussen de bij het werkstuk betrok-
ken vakdocenten. Protesten van zowel docenten, schoolleidingen als leerlingen hebben er toe geleid 
dat het profielwerkstuk tot één vak werd gereduceerd, daarmee de nagestreefde samenhang deels te 
niet doend. 

Vlaanderen 
Traditie en bestaande gewoonten in de scholen, terughoudendheid tegenover verandering en ver-
nieuwing en organisatorische moeilijkheden zijn de belangrijkste bedreigingen en obstakels voor 
samenhang.  
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5.2.1.6 Samenhang en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk 

Nederland 
In het rooster moet, naast de vastgelegde contacturen voor klassikale activiteiten, ruimte zijn voor 
het bijeenkomen van leerlingen in andere groepsindelingen. Er zijn bijvoorbeeld scholen die re-
gelmatig een ‘profielochtend’ organiseren waarin onder meer vakoverstijgende vaardigheden wor-
den aangeleerd. Daarnaast moet er beduidend meer gelegenheid zijn voor overleg tussen docenten 
onderling, ook hier in wisselende samenstelling: naast vaksectieoverleg moet ruimte zijn voor over-
leg in ‘profielteams’. Het werken in dergelijke zogenoemde profielteams was één van de voorbeel-
den die werden aangedragen om te illustreren hoe een school de begeleiding zou kunnen organise-
ren ten einde ook enige uniformiteit en samenhang te realiseren: een profielgroep leerlingen wordt 
door een vast team begeleid. Dat stelt echter redelijk wat eisen aan de organisatie van de school. 
 
Een ander punt is gelegen in het streven meer samenhang aan te brengen in de didactische aanpak 
voor wat het aanleren van taalleerstrategieën betreft: afstemming met de moderne (vreemde) talen 
is noodzakelijk. De inrichting van en de didactiek bij geïntegreerd literatuuronderwijs (GLO) ma-
ken eveneens regelmatig overleg onontbeerlijk. Overigens moeten er dan ook afspraken over be-
oordeling van samenhangende factoren bij de evaluatie en rapportage worden gemaakt. Conclusie: 
faciliteiten voor vakoverstijgend overleg zijn geen overbodige luxe. 

Vlaanderen 
Het bewaken van de samenhang zou kunnen leiden tot wat in het onderwijs als revolutionaire ver-
anderingen in de onderwijsorganisatie zou kunnen aangevoeld worden, door bijvoorbeeld de lestij-
den gezamenlijk te besteden aan beide oude talen in plaats van apart. 
Betreffende lessenroosters / samenwerking met collega’s is er in Vlaanderen in wezen geen pro-
bleem omdat zowel Latijn als Grieks in principe onderwezen worden door een licentiaat in de klas-
sieke filologie. Deze zijn opgeleid in beide oude talen. De inhoudelijke ordening binnen lesvoorbe-
reidingen zal daarentegen sterk verschillen met de bestaande situatie. 
 

5.2.2 Onderzoeksvaardigheden 
 

5.2.2.1 Onderzoeksvaardigheden in een profiel / pool 

Nederland 
In het examenprogramma is een profielwerkstuk opgenomen. Zo'n profielwerkstuk is bedoeld als 
een 'meesterstuk' en toetst met name de praktische vaardigheden van de leerling aan het einde van 
zijn opleiding: 
 
 informatievaardigheden; 
 onderzoeksvaardigheden; 
 presentatievaardigheden. 

 
Een profielwerkstuk omvat een zelfstandige onderzoeksopdracht op het terrein van een of meer 
profielvakken. In de beschrijving van het examenprogramma worden een aantal voorbeelden ge-
noemd van mogelijke presentatievormen (o.a.geschreven verslag, essay of artikel, een reeks stel-
lingen met onderbouwing of een video-presentatie). Ook het doorlopen proces wordt in de beoorde-
ling betrokken.  

Vlaanderen 
De onderzoekscompetenties zijn vakoverschrijdend geformuleerd, d.w.z. poolgebonden. Ze staan 
los van de andere profielcomponenten, maar moeten er wel mee gecombineerd worden. De onder-
zoekscompetenties bestaan onder meer uit het verzamelen, ordenen en bewerken van informatie 
met het oog op het zich kunnen oriënteren op een onderzoeksprobleem. Daarnaast kunnen leerlin-
gen op literair, esthetisch of historisch gebied een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en 
evalueren en de conclusies ervan rapporteren en confronteren met andere standpunten.  
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5.2.2.2 Onderzoeksvaardigheden in schoolorganisatie en onderwijspraktijk 

Nederland 
Het profielwerkstuk  is - volgens het examenprogramma - een zelfstandig uit te voeren onder-
zoeksopdracht. Scholen bepalen daarbij zelf de manier waarop de een en ander invullen. Waar de 
ene school een meer zelfstandige rol van de leerling veronderstelt, biedt een andere school een 
sterk gestructureerde aanpak. De rol van de docent is vooral die van begeleider. Het begeleiden van 
dit type opdrachten vraagt om ruimte voor individuele momenten. Daarnaast kan op schoolniveau 
een team docenten worden geformeerd, die elkaar scholen en stimuleren bij het begeleiden van 
leerlingen. 
Daar in eerste instantie twee vakken bij het profielwerkstuk betrokken waren kan het creëren van 
een begeleidingsteam ook de nodige voorwaarden scheppen voor het noodzakelijke onderlinge 
overleg. In de dagelijkse praktijk van het onderwijs moet derhalve aandacht zijn voor: 
 
 ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden; 
 ontwikkeling van informatievaardigheden; 
 toegankelijkheid van bronnen; 
 werken aan presentatievaardigheden; 
 ontwikkeling van beoordelingscriteria; 
 werken aan vakoverstijgende thematische inhouden. 

Vlaanderen 
Eigenlijk zijn hierover nog geen uitspraken te doen. Willen onderzoeksvaardigheden goed uit de 
verf komen dan zal de leerkracht moeten terugtreden en ruimte laten voor zelfstandig werken en le-
ren. Daarenboven vraagt het bijbrengen van onderzoekscompetenties een meer wetenschappelijk 
gerichte houding van de leerkracht dan alleen het overbrengen van fundamentele vakinhouden: de 
leerlingen doorlopen op kleinere schaal dezelfde soort procedures die wetenschappelijke onderzoe-
kers gebruiken om kennis te verwerven en theorieën op te stellen. 
 

5.2.3 Overgang naar het hoger onderwijs 
 

5.2.3.1 Profiel / pool en slaagkans in het hoger onderwijs 

Nederland 
Het profiel cultuur & maatschappij bereidt voor op vervolgopleidingen in de sociale en culturele 
richting, in de sectoren sociale wetenschappen, recht taal en cultuur.  
De klassieke talen en KCV zijn voor het hoger onderwijs niet 'doorstroomverplicht'. 
De indeling in profielen zorgt wel - binnen de grenzen van het profiel - voor een zekere homogeni-
teit. Het vervolgonderwijs zou daarop - in principe - beter moeten aansluiten. 

Vlaanderen 
Met betrekking tot dit punt zijn nog geen uitspraken te doen, maar men kan veronderstellen dat de-
ze leerlingen een grote slaagkans hebben in opleidingen van het hoger onderwijs die rechtstreeks 
aansluiten bij de inhouden van deze pool (zie 5.2.3.2). 
 

5.2.3.2 Profiel- / poolkeuze bepalend voor studierichtingen in het hoger onderwijs? 

Nederland 
Profielen stroomlijnen de doorstroming naar het hoger onderwijs. Niet elk profiel opent de deur 
naar elke willekeurige studie. Gedurende de schoolloopbaan van de leerling wordt aan het keuze-
proces voor een vervolgstudie voortdurend aandacht besteed. De rol van de schooldecaan (beroeps- 
of studiekeuzebegeleider) is hierbij van (groot) belang. 
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Vlaanderen 
Voor een beperkt aantal opleidingen in het hoger onderwijs is de keuze voor deze pool noodzake-
lijk en dus bepalend zoals Latijn en Grieks. De vorming van de leerling klassieke studies (Grieks, La-
tijn) laat echter een vervolgstudie in alle vormen van het hoger onderwijs toe. 
Volgende opleidingen in het hoger onderwijs zijn inhoudelijk sterk verwant met klassieke studies: 
 
 in het hoger onderwijs van één cyclus sluit de opleiding voor het algemene vak Latijn in het se-

cundair onderwijs specifiek bij klassieke studies aan; 
 in het hoger onderwijs van twee cycli sluit de opleiding vertaalkunde uit het studiegebied toe-

gepaste taalkunde bij klassieke studies aan; 
 in het academisch onderwijs sluiten taal- en letterkunde, geschiedenis, archeologie, kunstwe-

tenschappen, wijsbegeerte, moraalwetenschappen, rechten en criminologische wetenschappen 
bij klassieke studies aan. 

 

5.2.4 Zelfstandig leren 
 

5.2.4.1 Zelfstandig leren in een profiel / pool 

Nederland 
Het idee van het studiehuis heeft o.a. tot doel het zelfstandig leren van leerlingen verder te ontwik-
kelen. Daartoe zijn een aantal mogelijkheden waarbij het steeds weer gaat om de ontwikkeling van 
algemene basisvaardigheden. Daartoe behoren onder meer: 
 
 keuzemogelijkheden voor de leerling (opener curriculum); 
 invoering van studiewijzers; 
 leren plannen; 
 ontwikkelen van groepsopdrachten; 
 toegankelijk lesmateriaal; 
 invoering van handelingsdelen (lees- en luisterdossier); 
 ontwikkeling van opdrachten met 'langere looptijd'; 
 gebruikmaking van mogelijkheden ICT; 
 ruimte voor reflectie en feedbackmogelijkheden. 

Vlaanderen 
Zelfstandig leren is belangrijk bij vervolgstudies in het hoger onderwijs. Ontwikkelen van zelfstan-
dig of zelfgestuurd leren gebeurt echter niet alleen door middel van het poolgedeelte. De vakken 
van de basisvorming spelen hierbij ook een rol. De eindtermen voor zelfstandig leren zijn bijgevolg 
terug te vinden in de vakeindtermen voor de basisvorming, in de vakoverschrijdende eindtermen 
‘leren leren’ en in de specifieke eindtermen voor de pool klassieke studies. 
 

5.2.4.2 Zelfstandig leren en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk 

Nederland 
Ontwikkeling van zelfstandig leren betekent dat aan een aantal (rand) voorwaarden moet worden 
voldaan, die in de huidige situatie deels zijn gerealiseerd of voor een ander deel nog in ontwikke-
ling zijn. (Overigens zijn er per school grote verschillen vast te stellen.) Zo dient er in het lesrooster 
naast de traditionele klassikale lessen ruimte te zijn voor de individuele leerling om aan zijn eigen 
programma te werken. Hij moet daarbij gebruik kunnen maken van informatie- en communicatie-
technologie en van studiehoeken en studienissen etc. In de studieuren moet het voor leerlingen mo-
gelijk zijn op (hun) docenten terug te vallen en vakdocenten moeten beschikbaar zijn om proble-
men bij leerlingen te helpen oplossen. Belangrijk is ook het ontwikkelen van rapportage en evalua-
tie instrumenten, die meer duidelijk maken dan alleen het 'kale' cijfer (bijvoorbeeld portfolio's). 
In de schoolpraktijk zal door de band genomen minder klassikaal onderwijs moeten voorkomen. En 
binnen dat onderwijs moet ruimte voor groepswerk worden gecreëerd. Wil een onderwijsorganisa-
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tie tegemoet komen aan de eisen die zelfstandig leren er aan stellen, dan dient er aandacht te zijn 
voor: 
 
 meer individueel ingevulde programma's, dus meer heterogeniteit; 
 opener curriculum; 
 veranderende rol van de docent; 
 creëren van momenten van individuele evaluatie (in programma); 
 toegankelijk(er) lesmateriaal. 

 
Niet overal is dit in dezelfde mate gerealiseerd. 

Vlaanderen 
In de lessenroosters zal met andere variabelen dan nu rekening moeten worden gehouden om bege-
leid zelfstandig werken mogelijk te maken. De leerlingen zullen moeten wennen aan het feit dat ze 
medeverantwoordelijk zijn voor de output van de praktijk. Ook in Vlaanderen wordt geoefend met 
alternatieve evaluatievormen zoals portfolio, waarbij leerlingen, al dan niet onder begeleiding van 
de leraar, hun vorderingen in kaart brengen. 
 

Cultuur en maatschappij (Nl) - Humane wetenschappen (Vl) 5.3 
 
In de hiernavolgende paragrafen wordt in de Nederlandse situatie uitgegaan van CKV 2,3 als een 
combinatievak in het profiel cultuur en maatschappij (C&M). 
 

5.3.1 Samenhang binnen een profiel / pool 
 

5.3.1.1 Ordening en klemtonen binnen een profiel / pool 

Nederland 
Het profiel C&M is gericht op vervolgmogelijkheden binnen de sectoren sociale wetenschappen, 
geschiedenis, recht, taal en cultuur (geen godgeleerdheid en klassieke talen). Het accent ligt in het 
profiel op samenhangen en ontwikkelingen in de maatschappij als samenleving. 
Het profiel C&M bestaat uit: 
 
 een moderne vreemde taal; 
 geschiedenis; 
 culturele en kunstzinnige vorming 2,3; 
 wiskunde A1; 
 een 2e moderne vreemde taal of filosofie. 

 
In CKV 2 worden de kunsten (uitgezonderd literatuur) benaderd als een tijdgebonden en maat-
schappelijk verschijnsel en vanuit de functies die kunst in een samenleving kan hebben. Leerlingen 
leren informatie over kunst en cultuur herkennen, benoemen en toepassen om verbanden aan te ge-
ven. 
CKV 3 kent twee componenten: vaktheorie en vakpraktijk. In de vaktheorie wordt, in vergelijking 
met CKV 2, dieper ingegaan op aspecten van het medium (muziek, toneel, etc.), op specifieke his-
torische ontwikkelingen en op de specifieke functie in de cultuur. In de component vakpraktijk gaat 
het om vakspecifieke vaardigheden (vormgeven, uitvoeren) in relatie tot het creatief proces, waar-
door inzicht in het medium wordt ontwikkeld. Samengevat ligt de klemtoon bij CKV 2,3 in het pro-
fiel cultuur en maatschappij op het verwerven van inzicht in historische, actuele en potentiële rela-
ties tussen kunst en cultuur. 

Vlaanderen 
De pool humane wetenschappen introduceert de leerlingen in een wetenschappelijke studie van het 
menselijke gedrag, van de sociale werkelijkheid en van cultuur in de ruimste zin van het woord. 
Humane wetenschappen leert een kritische houding aannemen tegenover het functioneren van de 
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persoon als individu en als groepslid en tegenover maatschappelijke ontwikkelingen. Humane we-
tenschappen biedt een referentiekader aan om gestructureerd na te denken over essentiële levens-
vragen, al dan niet gerelateerd aan de leeftijd. 
 
Het domein van de humane wetenschappen wordt opgesplitst in twee deeldomeinen: de gedrags- en 
de cultuurwetenschappen. 
Onder gedragswetenschappen verstaan we hier de wetenschappen die handelen over de wijze 
waarop een individu, groepen en een samenleving functioneren en over het optreden en de percep-
tie van de samenleving door de mens. 
Cultuurwetenschappen beogen de kritische studie van cultuuruitingen als uitdrukking van mens en 
maatschappij. Zij leiden tot reflectie op en structurering van culturele fenomenen. 
Binnen elk van beide deeldomeinen gebeurt een ordening door dezelfde profielcomponenten. Deze 
componenten zijn: 
 
 organisatie; 
 interactie en communicatie; 
 identiteit, continuïteit en verandering; 
 samenhang en wisselwerking; 
 expressie; 
 waarden en normen; 
 onderzoekscompetenties. 

 

5.3.1.2 Samenhang tussen de eindtermen in een profiel / pool 

Nederland 
In het profiel C&M kan samenhang bevorderd worden door vakoverstijgende thema’s, geformu-
leerd vanuit een maatschappelijke invalshoek. De maatschappijvakken hebben specifieke onder-
zoeksvaardigheden in hun programma, afgeleid van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 
Realiseren van samenhang gebeurt sporadisch door: 
 
 het opzetten van een gezamenlijk vakoverstijgend thema; 
 centraal introduceren van een vakoverstijgende vaardigheid in één van de betrokken vakken; 
 afstemmen van documenten zoals studiewijzers, enz. 

 
In het vak CKV 2,3 is interne afstemming van belang opdat leerinhouden in CKV 2 concreet (en in 
tijd dicht bij elkaar) voortbouwen op die van CKV 3 en andersom. 

Vlaanderen 
De onderlinge samenhang wordt benadrukt door de ordening volgens dezelfde onderdelen of pro-
fielcomponenten in gedrags- en cultuurwetenschappen. Deze ordening laat toe leerlijnen uit te 
bouwen waarin transversale verbindingen tussen de verschillende onderdelen kunnen worden ge-
legd. De specifieke eindtermen voor de pool worden niet opgedeeld in vakken die los van elkaar 
worden gegeven. De aspecten die beide wetenschappen gemeenschappelijk hebben, worden gebun-
deld en de concretisering laten zien welke concepten, inhouden en methoden voor beide invalshoe-
ken gelden en tonen hoe samenhang binnen het profiel kan worden bewaakt en bevorderd. 
 

5.3.1.3 Motieven voor samenhang 

Nederland 
De motieven zijn (in volgorde van belangrijkheid voor de docent): 
 
 Tijdwinst voor zowel de docent als de leerling bij het doceren c.q. leren; 
 Overzichtelijkheid voor de leerling doordat onnodige verschillen in formuleringen, aanpak, etc. 

worden geëlimineerd; 
 Grotere diepgang van inzichten van de leerling door het ervaren van die samenhang. 

 56



 

Vlaanderen 
De pool humane wetenschappen heeft onlangs een volledig nieuw gezicht gekregen. Zowel de 
naam van de pool als de inhoud werden veranderd. De naam humane wetenschappen vervangt de 
vroegere naam ‘menswetenschappen’ en de inhoud is grondig vernieuwd, waarbij meer aansluiting 
wordt gezocht bij de wetenschapsdomeinen cultuur- en gedragswetenschappen. Een belangrijk ge-
volg van deze nieuwe aanpak is dat de aangeboden leerinhouden minder versnipperd zijn over ver-
schillende ‘vakken’ maar nu meer geconcentreerd zijn rond twee grote componenten. Hierdoor 
worden de inhouden en vaardigheden van de pool humane wetenschappen meer consistent en meer 
diepgaand benaderd. Men hoopt hierdoor de doorstromingskansen van deze leerlingen naar het ho-
ger onderwijs te vergroten. Men hoopt hiermee tevens de negatieve keuze of restkeuze van heel wat 
leerlingen voor humane wetenschappen te kunnen keren. De motieven voor meer samenhang vin-
den dus hun oorsprong in de studieloopbanen en de studiekeuze van de leerlingen die vroeger voor 
‘menswetenschappen’ kozen. 
 

5.3.1.4 Regelgeving rondom samenhang binnen profielen/ polen 

Nederland 
De keuzevrijheid voor vakken binnen het profiel is erg beperkt waardoor de docent tot op zekere 
hoogte ervan uit kan gaan dat de leerling over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt uit andere 
vakgebieden dan het zijne. Concrete regels die daarop aansturen zijn er echter niet. 

Vlaanderen 
In zekere mate wordt de samenhang gegarandeerd door het decretaal (wettelijk) vastleggen van de 
specifieke eindtermen, die opgesteld zijn vanuit de profielcomponenten van een pool en niet vanuit 
vakken. 
 

5.3.1.5 Bedreigingen voor samenhang 

Nederland 
Er zijn vanuit twee hoeken bedreigingen te verwachten, van binnen en van buiten de school. 
Schoolintern kost samenhang op het terrein van leerstof extra voorbereidingstijd voor de leraar 
omdat methodes daar gewoonlijk niet in voorzien. Dat doet het argument van tijdwinst voor de do-
cent in dit geval dus teniet. Extern geldt als bedreiging de in overweging genomen grote keuzevrij-
heid voor leerlingen m.b.t. vakken in het profiel C&M. Afstemming op het gebied van leerstofin-
houden m.b.v. projecten geldt dan alleen voor de leerlingen die de betrokken vakken gekozen heb-
ben. De andere leerlingen in het profiel missen essentiële informatie en kunnen dus niet meedoen. 

Vlaanderen 
De pool humane wetenschappen is opgesplitst in twee deeldomeinen, nl. cultuurwetenschappen en 
gedragswetenschappen. De profielcomponenten zijn voor beide deeldomeinen echter dezelfde 
waardoor samenhang tussen beide domeinen wordt bewaakt. In de praktijk zullen de twee deeldo-
meinen vaak door twee verschillende leraren worden onderwezen. 
Wanneer leerkrachten dan vanuit traditie en gewoonte te zeer verknocht zijn aan hun vak, ontlenen 
ze daardoor de inhoud niet aan de componenten maar halen die opnieuw uitsluitend uit hun eigen 
vak. Ook eventueel onvoldoende bereidheid tot overleg en samenwerking vormt een bedreiging 
voor samenhang. 
 

5.3.1.6 Samenhang en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk 

Nederland 
In het rooster moet, naast de vastgelegde contacturen voor klassikale activiteiten, ruimte zijn voor 
het bijeenkomen van leerlingen in andere groepsindelingen. Er zijn bijvoorbeeld scholen die re-
gelmatig een ‘profielochtend’ organiseren waarin o.m. vakoverstijgende vaardigheden worden aan-
geleerd. Daarnaast moet er beduidend meer gelegenheid zijn voor overleg tussen docenten onder-
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ling, ook hier in wisselende samenstelling: naast vaksectieoverleg moet ruimte zijn voor overleg in 
‘profielteams’. 
Voor de praktijk betekent het qua afstemming in het algemeen dat er soms een grote tijdsinveste-
ring van de betrokken docent nodig is (overleg, bijscholing, extra lesvoorbereiding, enz.) die een 
schoolleiding zal moeten faciliteren. 
Een tweede punt betreft het nastreven van meer eenheid in vaardigheden (bijvoorbeeld door meer 
uniformiteit in stappenplannen). Dat wordt soms gehinderd door verschillen op dit punt in metho-
des. Docenten zullen in dergelijke gevallen dus moeten afwijken van ‘wat in het boek staat’. 
Gaat het om samenhang in leerstof, dan kan men bij lesvoorbereiding minder of soms in het geheel 
niet terugvallen op methodes. Dat houdt in dat de docenten veel meer tijd en energie in voorberei-
dingen moeten stoppen. In de praktijk zal samenhang in leerstof daarom incidenteel plaatsvinden 
(projecten, thema’s). 

Vlaanderen 
De samenhang laat toe met lessenroosters en projectwerking veel meer flexibel om te gaan en rui-
me verbanden te leggen tussen de profielcomponenten over de gedrags- en cultuurwetenschap 
heen. 
De niet-vakgerichte opsplitsing heeft tot gevolg dat er meer overleg moet gepleegd worden tussen 
de verschillende leerkrachten cultuur - en gedragswetenschappen. 
Het bewaken van de samenhang kan leiden tot betere samenwerking tussen de teamleden in een 
school. Zij maken niet enkel afspraken over de te behandelen specifieke eindtermen maar ook over 
de visie, de pedagogisch-didactische aanpak, de organisatie en de integratie van onderzoekscompe-
tenties. 
Dat heeft consequenties voor de onderwijspraktijk: bij de lesvoorbereiding zal rekening moeten 
worden gehouden met de gemaakte afspraken. Bovendien zullen leerkrachten zich bij hun lesvoor-
bereidingen de nieuwe kijk op de meer wetenschappelijke insteek moeten eigen maken. Het is 
wenselijk dat binnen de pool humane wetenschappen en tussen de pool en de vakken van de basis-
vorming die hierbij kunnen aansluiten (zoals geschiedenis) dezelfde didactische principes gehan-
teerd worden. Ook voor evaluatie en rapportering zullen duidelijke afspraken moeten worden ge-
maakt. 
 

5.3.2 Onderzoeksvaardigheden 
 

5.3.2.1 Onderzoeksvaardigheden in een profiel / pool 

Nederland 
Per examenprogramma verschilt de mate van gedetailleerdheid van de omschrijving van onder-
zoeksvaardigheden. Bijvoorbeeld in het programma van geschiedenis wordt uitgebreid ingegaan op 
soorten vraagstellingen, op het omgaan met bronnen, het trekken van conclusies enz., terwijl ze in 
CKV 2 fragmentarisch in de eindtermen van het domein ‘Vaardigheden en benaderingswijzen’ 
aanwezig zijn, zoals “informatie [..] herkennen [..] en toepassen om verbanden aan te geven” en 
“bronnenmateriaal op een adequate wijze hanteren.” 
Voorbeeld (methode ‘de bespiegeling’): “onderzoek van een van de onderstaande kunstenaars hoe 
zijn leven en werk beïnvloed is door politieke ontwikkelingen zoals die hierboven geschetst zijn. 
Ondersteun je verhaal waar mogelijk met uitspraken van de kunstenaar. Illustreer je verhaal met 
enkele voorbeelden van zijn werk die kenmerkend zijn voor de – positieve of negatieve – houding 
t.o.v. historische en maatschappelijke ontwikkelingen die zijn loopbaan bepalen.” 
In CKV 3 spelen onderzoeksvaardigheden hier en daar een rol; er staat bijvoorbeeld in de eindter-
men van beeldende vormgeving m.b.t. beeldend werk van kunstenaars en vormgevers “onderzoe-
ken [..] welke kunstopvattingen, normen en waarden een rol spelen.” en m.b.t. de eigen praktijk 
“probleemstellingen onderzoeken en ideeën ontwikkelen voor een beeldende verwerking.” 
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Vlaanderen 
De onderzoekscompetenties bestaan onder andere uit het gericht kunnen verzamelen, ordenen en 
bewerken van informatie in functie van het zich kunnen oriënteren op een onderzoeksprobleem. 
Daarnaast moeten leerlingen over een gedrags- of cultuurwetenschappelijk vraagstuk, een onder-
zoeksopdracht kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. De resultaten van deze onderzoeks-
opdracht moeten ze kunnen rapporteren en confronteren met andere standpunten. 
Voorbeelden voor humane wetenschappen zijn het via verschillende kanalen informatie over een 
welomschreven onderwerp opsporen en kritisch evalueren; het opstellen, afnemen en interpreteren 
van een enquête; het voorbereiden, afnemen en verwerken van een interview. 
Het project ‘oral history’ van het KA Aarschot illustreert hoe onderzoekscompetenties voor de pool 
humane wetenschappen concreet kunnen worden uitgewerkt. 
 

5.3.2.2 Onderzoeksvaardigheden in schoolorganisatie en onderwijspraktijk 

Nederland 
Onderzoek doen gaat gepaard met een noodzakelijke mate van zelfstandigheid. De leerling moet 
daarom de gelegenheid hebben om zelf te bepalen wanneer en waar hij welke concrete activiteiten 
verricht (internetten, iets beproeven, iets uittypen, etc.). De rol van de docent is bij die gelegenheid 
meer een te raadplegen coach. Dat houdt in dat spreekuren en individuele afspraken geregeld moe-
ten kunnen worden. Ook moeten zelfstandig te raadplegen bronnen beschikbaar zijn. Een en ander 
brengt een andersoortige beoordeling met zich mee omdat nu ook het onderzoeksproces van belang 
is en niet een voorgeprogrammeerd resultaat. Gekoppeld hieraan is het belangrijk communicatieve 
vaardigheden te ontwikkelen bij de leerling om proces en resultaat adequaat te presenteren (presen-
tatievaardigheden). 

Vlaanderen 
Onderzoekscompetenties verwerven vraagt meer dan het uitvoeren van enkele experimenten. Het 
vraagt dikwijls een projectmatige aanpak. Bij het opstellen van de uurroosters moet hiermee reke-
ning worden gehouden. Om onderzoeksvaardigheden te oefenen moet de school over aan aange-
paste infrastructuur beschikken. De school moet aan leraars en leerlingen de nodige tijd, middelen, 
ruimte en ondersteuning bieden om deze vaardigheden te oefenen. 
Voor lesvoorbereiding, didactiek enz. houdt dat in dat de leerkracht de rol van coach aanneemt en 
o.a. ruimte laat voor zelfstandig werken en leren. Onderzoekscompetenties bijbrengen vraagt een 
meer wetenschappelijke of onderzoekshouding van de leerkracht, dan het overbrengen van vakin-
houden. De leerlingen doorlopen dezelfde procedures die wetenschappelijke onderzoekers volgen 
om kennis te verwerven en theorieën op te stellen. 
 

5.3.3 Overgang naar het hoger onderwijs 
 

5.3.3.1 Profiel / pool en slaagkans in het hoger onderwijs 

Nederland 
Gestandaardiseerde vakkenpakketten (profielen) bevorderen een meer homogene voorkennis bij de 
student. Daar kan men in het vervolgonderwijs in principe mee rekening houden. 

Vlaanderen 
Het algemeen secundair onderwijs heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Ook de vorming 
van de leerling humane wetenschappen laat een vervolgstudie in alle richtingen van hoger onder-
wijs toe. De poolconstructie verhoogt de slaagkansen in het hoger onderwijs omwille van de in-
houdelijke verruiming van het studiegebied en omwille van de kenmerken van haar 
profielcomponenten: 
 
 ze hebben betrekking op brede onderzoeksobjecten van het kennisgebied humane wetenschap-

pen; 
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 ze zijn representatief voor verschillende humane wetenschappen, zowel conceptueel als metho-
dologisch; 
 ze worden vanuit een gedragswetenschappelijke en een cultuurwetenschappelijke invalshoek 

benaderd. 
 

5.3.3.2 Profiel - / poolkeuze bepalend voor studierichtingen in het hoger onderwijs? 

Nederland 
Een profiel geeft in principe toegang tot specifieke vervolgstudies. Met een keuze voor een profiel 
sluit een leerling dus ook mogelijkheden uit. Dat gaat echter niet altijd op: een leerling die C&M 
volgt heeft geen toegang tot een studie op het terrein van de natuurwetenschappen, terwijl een leer-
ling uit N&G bij voldoende talent en interesse kan worden toegelaten tot bijvoorbeeld een conser-
vatorium. 
In het algemeen geven de profielen economie en maatschappij en cultuur en maatschappij geen 
toelatingsrecht voor een aantal studierichtingen op het gebied van natuur; gezondheidszorg; land-
bouw en natuurlijke omgeving; techniek.  

Vlaanderen 
Leerlingen kiezen voor humane wetenschappen omwille van hun interesse voor mens en samenle-
ving. De kans dat ze in het hoger onderwijs een verwante opleiding kiezen is dan ook groot. Inhou-
delijk verwante vervolgopleidingen in het hoger onderwijs zijn opleidingen met een sociale of cul-
turele inslag: 
 
 in het hoger onderwijs van een of twee cycli zijn dit opleidingen zoals gezondheidszorg, audio-

visuele en beeldende kunst, onderwijs en sociaal - agogisch werk; 
 in het academisch onderwijs gaat het om studiegebieden zoals psychologie en pedagogische 

wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, criminologische wetenschappen, 
geschiedenis, archeologie, kunstwetenschappen, communicatiewetenschappen, wijsbegeerte, 
moraalwetenschappen. 

 

5.3.4 Zelfstandig leren 
 

5.3.4.1 Zelfstandig leren in het profiel / pool 

Nederland 
Voor de meeste vakken zoals geschiedenis en CKV 2 is zelfstandig leren een kwestie van didac-
tiek, die in elk geval niet door de eindtermen wordt verhinderd. Voor CKV 3 geldt dat creatieve 
processen per definitie opdrachten vereisen waarin leerlingen eigen keuzes moeten maken. 

Vlaanderen 
Er zijn specifieke eindtermen geformuleerd met betrekking tot de wijze waarop in humane weten-
schappen kennis wordt verworven. Deze geven aanleiding tot actief en constructief leren waardoor 
het zelfstandig leren opbouwen en verdiepen van kennis wordt bevorderd. Ze verhogen de persoon-
lijke betrokkenheid van de lerende bij het eigen leren. 
 

5.3.4.2 Zelfstandig leren en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk 

Nederland 
Voorwaarde is niet alleen een lessenrooster met de nodige ruimte om zelf te bepalen wat, hoe en 
waar de leerling iets doet, maar ook letterlijk ruimtes waarin dat kan gebeuren. Dat betekent ook 
dat toezicht in die ruimtes geregeld moet zijn en dus personeel dat die taak vervult. 
Dat impliceert een rolverandering van de docent naar coach. Voor de leerling betekent het minder 
opereren in klasverband, maar meer in kleine groepen van leerlingen en individueel. 
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Vlaanderen 
Voor het zelfstandig leren moet de school over middelen tot informatieverwerving beschikken. 
Lessenroosters moeten flexibel aanpasbaar zijn en ruimte bieden voor het coachen van leerlingen. 
Er moet een goede ICT infrastructuur voorhanden zijn. En er moeten voldoende lokalen voor zelf-
standig werken voorhanden zijn. 
In de schoolpraktijk houdt dat in dat de leerkracht een coach wordt. Coöperatief werken moet als 
methodiek vanzelfsprekend zijn. Aan de leerlingen moeten voldoende keuzemogelijkheden gebo-
den worden. Er moet meer aandacht worden besteed aan vaardigheden als communicatie, presenta-
tie, keuzebekwaamheid. Leerlingen en leerkrachten moeten wennen aan het feit dat ze samen ver-
antwoordelijk zijn voor de output van de praktijk. 
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5.4 Economie en maatschappij (Nl) - Economie (Vl) 
 

5.4.1 Samenhang binnen een profiel / pool 
 

5.4.1.1 Ordening en klemtonen binnen een  profiel /  pool 

Nederland 
Het profiel economie en maatschappij bestaat uit: 
 
 economie; 
 wiskunde; 
 geschiedenis; 
 aardrijkskunde. 

 
De mens- en maatschappijvakken (M en M - vakken) kennen telkens een eerste domein met vaar-
digheden en werkwijzen / benaderingswijzen. Hieronder vallen informatievaardigheden, onder-
zoeksvaardigheden en oriëntatie op studie en beroep, evenals vakspecifieke vaardigheden zoals 
kaartvaardigheden of rekenkundige vaardigheden. 
Daarnaast is er een aantal inhoudelijke domeinen gebaseerd op vakspecifieke thema's. Vaardighe-
den en benaderingswijzen uit het eerste domein moeten in samenhang met de inhoudelijke domei-
nen aan de orde worden gesteld. 
Klemtonen liggen op de mens- en maatschappijvakken (economie, geschiedenis en aardrijkskunde) 
en binnen die vakken op (onder meer vakspecifieke) vaardigheden en werkwijzen of benaderings-
wijzen en een groot aantal vakspecifieke themagebieden. Het accent ligt daarmee op samenhangen 
en ontwikkelingen in de maatschappij als samenleving. 

Vlaanderen 
De pool economie heeft als ordeningskader vier profielcomponenten: 
 
 markten; 
 ondernemingen; 
 economische ontwikkelingen; 
 onderzoeksvaardigheden. 

 
Deze profielcomponenten zijn representatief voor de economische wetenschappen maar laten vol-
doende vrijheid voor de curriculumopbouw.  
De klemtonen bij economie liggen bij het opbouwen van economische referentiekaders, toepassen 
en evalueren daarvan door studie van concrete economische vraagstukken en instellingen. Tevens 
het formuleren, analyseren en argumenteren in een taal, eigen aan de economie van economische 
probleemstellingen, communiceren over economische vraagstukken en fenomenen en verbanden 
leggen binnen de economie en tussen economische en andere maatschappelijke vraagstukken. 
Economie wordt geplaatst in een historisch, sociaal-economisch en juridisch perspectief. 
 

5.4.1.2 Samenhang tussen de eindtermen in het profiel / pool  

Nederland 
Onder het domein A (vaardigheden en werkwijzen / benaderingswijzen) van de M en M - vakken 
vallen eindtermen die in de verschillende M en M - vakken aan de orde komen, weliswaar vakspe-
cifiek ingevuld. Concreet gaat het bijvoorbeeld om (basale) sociaal - wetenschappelijke onder-
zoeksvaardigheden.  
Tevens zijn er vakoverstijgende thema’s, zoals de overheid en onderontwikkeling, die in verschil-
lende vakken aan de orde komen. Ook hier geldt dat deze thema's vanuit een vakspecifieke invals-
hoek belicht worden. 
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Tot slot wordt van de leerlingen een profielwerkstuk verwacht. Oorspronkelijk zou dit werkstuk be-
trekking moeten hebben op tenminste twee vakken uit het profiel, maar inmiddels is besloten dat 
dit werkstuk ook één vak mag beslaan. 

Vlaanderen 
Economie is opgebouwd rond profielcomponenten. Die profielcomponenten zijn brede thema’s die 
de deelgebieden algemene economie en bedrijfseconomie bestrijken. De juridische, historische en 
de sociaal ethische dimensie geeft de mogelijkheid om ook met andere disciplines een samenhang 
te realiseren. 
 
Economie is altijd als één vak beschouwd. Hierdoor vallen het vak economie en de pool economie 
volledig samen. Samenhang tussen de verschillende onderdelen is dan ook al altijd aanwezig ge-
weest. Bepaalde facetten werden vroeger soms wel afzonderlijk aangeboden. Het betreft hier dan 
vooral recht en boekhouden. Het belang van boekhouding is in de pool economie sterk afgezwakt 
in de zin dat de techniek op zich niet belangrijk is, wel het gebruik van boekhouding als registratie 
van bedrijfskundige gegevens die geïnterpreteerd worden. Ook recht op zich komt er minder uitge-
sproken in aan bod. Door het niet meer afzonderlijk aanbieden van bepaalde aspecten zou de sa-
menhang binnen de pool economie in principe nog groter moeten worden. 
 

5.4.1.3 Motieven voor samenhang 

Nederland 
Voordelen van het streven naar meer samenhang zouden in het algemeen zijn, dat er tijdwinst voor 
zowel de docent als de leerling te behalen valt. Ook ontstaat er meer overzichtelijkheid voor de 
leerling: onnodige verschillen in formuleringen, aanpak, etc. worden geëlimineerd. Tenslotte geldt 
dat een grotere diepgang van inzichten kan ontstaan door het ervaren van die samenhang. 

Vlaanderen 
Er zijn geen uitgesproken motieven om samenhang binnen de pool economie te bewaren. Immers, 
in het verleden bestond economie reeds als een afzonderlijk vak, dat echter meestal wel werd opge-
splitst in een aantal deeldisciplines (recht, boekhouden). 
 

5.4.1.4 Regelgeving rondom samenhang binnen profiel / pool 

Nederland 
In het schoolexamen is het maken van een profielwerkstuk een onderdeel, dat de leerling met goed 
gevolg moet hebben gedaan. Twee profielvakken maken deel uit van een dergelijk werkstuk . Om-
dat het werkstuk deel uit maakt van het schoolexamen moeten leerlingen en begeleiders een thema 
zoeken waarin twee profielvakken voldoende aanknopingspunten bieden om dit onderdeel succes-
vol te kunnen afronden.  
Doordat er in alle (profiel)vakken aandacht is voor bijvoorbeeld algemene vaardigheden kan een 
docent tot op zekere hoogte ervan uitgaan dat leerlingen over bepaalde vaardigheden en kennis be-
schikken. Er zijn echter geen regels die dat verder aansturen. 

Vlaanderen 
De samenhang wordt gewaarborgd door het decretaal (wettelijk) vastleggen van de specifieke eind-
termen voor het geheel van de pool. Voorts wordt de samenhang binnen economie ook bevorderd 
doordat binnen de regelgeving van de bekwaamheidsbewijzen de mogelijkheid voorzien is voor de 
aanstelling tot leraar economie. 
 

5.4.1.5 Bedreigingen voor samenhang 

Nederland 
Het niet of onvoldoende realiseren van de samenhang heeft een tweetal oorzaken. 
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Schoolintern: samenhang op het terrein van leerstof kost extra tijd omdat methodes daar gewoon-
lijk niet in voorzien. Dat doet het argument van tijdwinst voor de docent in dit geval dus teniet. Elk 
afzonderlijk vak is dan in eerste instantie gericht op het voldoen aan de vakeigen exameneisen. 
Extern (de overheid): de in overweging genomen keuzevrijheid die men leerlingen wil geven m.b.t. 
het aantal vakken in de profielen. Afstemming op het gebied van leerstofinhouden m.b.v. projecten 
geldt dan alleen voor de leerlingen die de betrokken vakken gekozen hebben. Anderen zouden es-
sentiële informatie missen en kunnen dus niet meedoen. Ook het eerder genoemde punt, dat het 
profielwerkstuk nog maar één vak hoeft te beslaan vormt een bedreiging voor de samenhang. 

Vlaanderen 
Er zijn behalve schoolinterne aspecten weinig bedreigingen voor de samenhang binnen de pool 
economie. 
 

5.4.1.6 Samenhang en de schoolorganisatie en onderwijspraktijk 

Nederland 
Om meer samenhang tussen vakken te realiseren zal er in de onderwijsorganisatie en in de onder-
wijspraktijk het een en ander moeten veranderen. In het rooster moet, naast de vastgelegde contac-
turen voor klassikale activiteiten, ruimte zijn voor het bijeenkomen van leerlingen in andere 
groepsindelingen. Er zijn bijvoorbeeld scholen die regelmatig een ‘profielochtend’ organiseren 
waarin o.m. vakoverstijgende vaardigheden worden aangeleerd. 
Ook moet er beduidend meer gelegenheid zijn voor overleg tussen docenten onderling, ook hier in 
wisselende samenstelling: naast vaksectieoverleg moet ook ruimte zijn voor overleg in ‘profiel-
teams’. In het algemeen geldt dat er soms een grote tijdsinvestering van de betrokken docent nodig 
is (overleg, bijscholing, extra lesvoorbereiding, enz.), die een schoolleiding zal moeten faciliteren. 
Het nastreven van meer eenheid in vaardigheden (bijvoorbeeld door meer uniformiteit in stappen-
plannen) wordt soms gehinderd door verschillen op dit punt in methodes. Docenten zullen in derge-
lijke gevallen dus moeten afwijken van ‘wat in het boek staat’. 
Bij voorbereiding van lessen gericht op samenhang kan men minder of soms in het geheel niet te-
rugvallen op methodes. Dat houdt in dat de docenten veel meer tijd en energie in voorbereidingen 
moeten stoppen. In de praktijk zal samenhang in leerstof daarom incidenteel plaatsvinden (projec-
ten, thema’s). 
Samenhang in didactiek, evaluatie en rapportering is niet structureel. Scholen kunnen er naar eigen 
inzicht en behoefte afspraken over maken. 

Vlaanderen 
De pool economie is meestal in handen van één leraar. Dit was in het verleden eveneens het geval 
met het vak economie. Het grote verschil bestaat erin dat vroeger een opsplitsing mogelijk was in 
een aantal deelvakken: algemene economie, bedrijfseconomie, boekhouden, recht en wetgeving. 
Elk van deze deeldisciplines bezaten een geëigende methodiek. 
De pool economie vormt een uitdaging voor de leraar om vanuit de invalshoek van de profielcom-
ponenten andere didactische werkvormen aan te wenden en uit te proberen, die meer gericht zijn op 
het realiseren van samenhang. 
 

5.4.2 Onderzoeksvaardigheden 
 

5.4.2.1 Onderzoeksvaardigheden in een profiel / pool 

Nederland 
In de mens- en maatschappijvakken (economie, geschiedenis en aardrijkskunde) vormen de onder-
zoeksvaardigheden een onderdeel van het eerste domein vaardigheden en werkwijzen / benade-
ringswijzen.  
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Voorbeelden daarvan zijn: 
 
Geschiedenis 
De leerling kan een historisch onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren. Elementen zijn: een 
hoofdvraag formuleren, uitwerken en relevant bronnenmateriaal selecteren. Vervolgens het bron-
nenmateriaal verwerken en bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit vaststellen; een be-
redeneerde conclusie formuleren. Tenslotte: de resultaten presenteren en het verloop en de resulta-
ten van het onderzoek beoordelen. 
 
Aardrijkskunde 
De leerling kan een geografisch onderzoek verrichten. Elementen zijn: een geografische probleem- 
of vraagstelling formuleren en uitwerken in deelvragen. Vervolgens relevante informatie verzame-
len; deze informatie analyseren en interpreteren (op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representa-
tiviteit) en een beredeneerde conclusie formuleren, voorzien van een argument en rechtvaardiging. 
Tenslotte de resultaten presenteren en de resultaten en het verloop van het onderzoek beoordelen. 
 
Economie 
De leerling kan een economisch onderzoek uitvoeren, dat is gerelateerd aan een concreet maat-
schappelijk vraagstuk, bijvoorbeeld op het gebied van inkomen en welvaart of internationale inte-
gratie. De leerling kan hierbij de economische aspecten productie, verdeling, besteding en financie-
ring onderscheiden van geografische, historische en sociale aspecten. Voorbereiding, uitvoering, 
presentatie en evaluatie komen overeen met wat beschreven is bij aardrijkskunde en geschiedenis. 

Vlaanderen 
Onderzoeksvaardigheden zijn onafhankelijk van een specifieke leerinhoud geformuleerd en worden 
operationeel door ze met bepaalde leerinhouden te verbinden. 
Zo zal bijvoorbeeld de onderzoekscompetentie ‘gerichte informatieverzameling’ anders ingeoefend 
worden in het kader van een onderzoeksvraag die verband houdt met het nationaal inkomen dan in 
de context van een onderzoeksvraag in verband met de marketingmix van een bedrijf. 
 

5.4.2.2 Onderzoeksvaardigheden in schoolorganisatie en onderwijspraktijk 

Nederland 
Voor de organisatie van het onderwijs betekent een toenemende nadruk op vaardigheden ook enige 
veranderingen. Onderzoek doen bijvoorbeeld gaat gepaard met een noodzakelijke mate van zelf-
standigheid. De leerling moet daarom de gelegenheid hebben om zelf te bepalen wanneer en waar 
hij welke concrete activiteiten verricht (internetten, iets beproeven, iets uittypen, enz.). 
De rol van de docent is bij die gelegenheid meer een te raadplegen coach. Dat houdt in dat spreek-
uren en individuele afspraken geregeld moeten kunnen worden. 
Zelfstandig te raadplegen bronnen moeten ook beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in een schoolmedia-
theek. Een gevolg is tevens een andersoortige beoordeling, omdat nu ook het onderzoeksproces van 
belang is en niet een voorgeprogrammeerd resultaat. De leerling zal communicatieve vaardigheden 
moeten ontwikkelen om proces en resultaat adequaat te presenteren (presentatievaardigheden). 
Tenslotte moeten ook de informatievaardigheden beheerst en / of geoefend worden. Bij aardrijks-
kunde, geschiedenis en economie staan deze uitvoerig in een apart subdomein beschreven.  

Vlaanderen 
Het verwerven van onderzoeksvaardigheden vraagt van de organisatie meer creativiteit, meer ‘bui-
ten - de - klas’ activiteiten, en dus is er meer flexibiliteit nodig voor weekplanningen, middelen 
enz. 
Onderzoeksvaardigheden oefenen vraagt van de leraar een andere didactiek. Hij zal zich als coach 
moeten opstellen en meer gedifferentieerd moeten werken want de onderzoeksvaardigheden geven 
de mogelijkheid om voor elke leerling, elk team een ander niveau te bereiken. De leraar moet borg 
staan voor duidelijke doelstellingen. Ook het evalueren en rapporteren moet duidelijk en transpa-
rant zijn voor alle onderwijsparticipanten.  
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5.4.3 Overgang naar het hoger onderwijs 
 

5.4.3.1 Profiel / pool en slaagkans in het hoger onderwijs 

Nederland 
Een van de redenen van de invoering van profielen in plaats van de vrije pakketkeuze, was dat de 
gestandaardiseerde vakkenpakketten (profielen) een meer homogene voorkennis bij de student be-
vorderen. Daar kan men in het vervolgonderwijs in principe rekening mee houden, waardoor de 
slaagkansen verhogen. 

Vlaanderen 
Voor de academische opleiding economie is het doorlopen van deze pool geen noodzaak. Wel kun-
nen we veronderstellen dat leerlingen uit deze pool een betere startpositie hebben: zij zijn ver-
trouwd met het domein en hebben reeds een referentiekader opgebouwd. 
 

5.4.3.2 Profiel- / poolkeuze bepalend voor studierichtingen in het hoger onderwijs? 

Nederland 
Niet elk profiel geeft toegang tot een bepaalde vervolgstudie. Met een bepaalde keuze sluit een 
leerling dus ook bepaalde andere mogelijkheden uit. 
Het profiel economie en maatschappij en het profiel cultuur en maatschappij geven voor een aantal 
studierichtingen geen toelatingsrecht. Het betreft een aantal studierichtingen op het gebied van na-
tuur: gezondheidszorg, landbouw en natuurlijke omgeving en techniek.  
Voor sommige studierichtingen (zoals die binnen het gebied techniek) wordt een bepaald keuzevak 
verplicht gesteld (wiskunde B1,2 en/of natuurkunde 1,2). Ook voor bepaalde economische studie-
richtingen worden economie en / of wiskunde als keuzevak verplicht gesteld. 
De natuurprofielen geven overigens in principe het toelatingsrecht voor alle studierichtingen in het 
hoger onderwijs. In enkele gevallen wordt een bepaald keuzevak (bijvoorbeeld economie voor de 
economische studies of wiskunde B1,2 voor de techniekstudies) verplicht gesteld. 

Vlaanderen 
De pool economie maakt deel uit van het ASO en is dus doorstroomgericht. Deze pool heeft als 
doel de leerlingen te laten kennismaken met economie als een veelzijdige en maatschappelijk rele-
vante gedragswetenschap. 
De profielcomponenten zijn representatief voor het wetenschapsdomein. Tevens geeft deze pool de 
mogelijkheid om met een aantal andere wetenschapsgebieden kennis te maken. We denken hierbij 
aan bijvoorbeeld recht, sociologie en mediakunde. De leerlingen krijgen op die manier een realisti-
scher beeld van wat het hoger onderwijs te bieden heeft, zodat het proces van studiekeuze beter 
verloopt. 
Deze pool laat een vervolgstudie in alle richtingen van hoger onderwijs toe. Ze is niet determine-
rend voor de studiekeuze. 
 

5.4.4 Zelfstandig leren 
 

5.4.4.1 Zelfstandig leren in een profiel / pool 

Nederland 
In de examenprogramma's van onder meer de M en M - vakken is de verplichting tot het uitvoeren 
van praktische opdrachten en een profielwerkstuk opgenomen. Verder is er sprake van een zoge-
naamd handelingsdeel: leerlingen voeren opdrachten uit waarbij oriëntatie op vervolgopleidingen 
en beroepsperspectieven centraal staan. 
In de praktische opdrachten gaat het onder meer om de volgende typen opdrachten: het verkennen, 
analyseren van en het aangeven van mogelijke oplossingen van een vraagstuk; het verrichten van 
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literatuurstudie; het uitvoeren van een opdracht met behulp van ICT; of een andersoortige opdracht 
Het profielwerkstuk betreft een zelfstandig uit te voeren onderzoeksopdracht. 
Al deze opdrachten en activiteiten worden in principe zelfstandig uitgevoerd. Dat wil niet zeggen 
dat er steeds individueel gewerkt wordt. Zo kunnen sommige praktische opdrachten in een groep 
van minimaal 3 deelnemers uitgevoerd worden. 

Vlaanderen 
De noodzaak en het belang van het verwerven van onderzoeksvaardigheden geven nieuwe moge-
lijkheden om het zelfstandig leren te bevorderen. Dit is echter geen exclusiviteit. Ook de andere 
profielcomponenten geven de mogelijkheid om zelfstandig leren te stimuleren. Voor de onder-
zoeksvaardigheden zullen leraren waarschijnlijk meer gemotiveerd zijn om dit te doen. 
 

5.4.4.2 Zelfstandig leren en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk 

Nederland 
Voor de onderwijsorganisatie betekent zelfstandig leren niet alleen een lessenrooster met de nodige 
ruimte om zelf te bepalen wat, hoe en waar de leerling iets doet, maar ook letterlijk ruimtes waarin 
dat kan gebeuren. Dat betekent ook dat toezicht in die ruimtes geregeld moet zijn en dus personeel 
dat die taak vervult. 
In de berekening van het aantal studielasturen (totaal en per vak) is ook rekening gehouden met het 
feit dat een deel van die uren zelfstandig op school en thuis gewerkt moeten worden. In principe 
wordt op veel scholen via studiewijzers of werkwijzers vorm gegeven aan zelfstandig leren en wer-
ken. 
In de praktijk houdt zelfstandig leren ook een rolverandering in van de docent. De docent krijgt 
veel meer de rol van coach. Het betekent ook minder opereren in klasverband, maar meer in kleine 
groepen van leerlingen en individueel. 

Vlaanderen 
Voor het zelfstandig leren moet de school over voldoende middelen tot informatieverwerving be-
schikken. Lessenroosters moeten flexibel aanpasbaar zijn en ruimte bieden voor het coachen van 
leerlingen. Er moet een goede ICT infrastructuur voorhanden zijn. En er moeten voldoende lokalen 
voor zelfstandig werken voorhanden zijn. 
In de schoolpraktijk houdt dat in dat de leerkracht een coach wordt. Coöperatief werken moet als 
methodiek vanzelfsprekend zijn. Aan de leerlingen moeten voldoende keuzemogelijkheden gebo-
den worden. Er moet meer aandacht worden besteed aan vaardigheden als communicatie, presenta-
tie, keuzebekwaamheid. Leerlingen en leerkrachten moeten wennen aan het feit dat ze samen ver-
antwoordelijk zijn voor de output van de praktijk. 
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5.5 Natuur & gezondheid, natuur & techniek (Nl) - wetenschappen (Vl) 
 

5.5.1 Samenhang binnen een profiel / pool 
 

5.5.1.1 Ordening en klemtonen binnen een  profiel /  pool 

Nederland 
Het profiel natuur en gezondheid (N&G) bereidt voor op vervolgopleidingen op het gebied van ge-
zondheidszorg, landbouw, natuur en milieu. Naast de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikun-
de krijgen leerlingen het vak biologie. Het profiel natuur & techniek (N&T) bereidt leerlingen voor 
op exacte en technische vervolgopleidingen. Op het programma staan de vakken wiskunde, natuur-
kunde en scheikunde. Het programma voor deze vakken is omvangrijker dan het programma voor 
deze vakken in het andere natuurprofiel. 

Vlaanderen 
Natuurwetenschappen worden benaderd door een rationeel en objectief raamwerk te ontwikkelen 
voor het oplossen van problemen en het begrijpen van concepten die de verschillende natuurweten-
schappelijke disciplines met elkaar verbinden. 
Natuurwetenschappen worden benaderd als een cultuurverschijnsel en als mensenwerk. Leerlingen 
hebben daarom notie van historische, filosofische, sociale en ethische aspecten van de natuurwe-
tenschappen. Hierdoor zien en begrijpen ze relaties met andere disciplines. 
 

5.5.1.2 Samenhang tussen de eindtermen in een profiel / pool 

Nederland 
De examenprogramma's binnen een profiel zijn op dezelfde wijze opgebouwd. Het examen (cen-
traal examen en schoolexamen) bestaat uit dezelfde type onderdelen. Als het gaat om de leerstofor-
dening dan heeft elk vak zijn eigen programmaopbouw. Alleen het domein A, de vaardigheden, 
zijn voor de verschillende natuurwetenschappen op elkaar afgestemd. Daarnaast heeft elk profiel-
vak afzonderlijke domeinen, die de eindtermen voor de vakinhoud beschrijven. De inhoudelijke 
eindtermen van de verschillende vakken zijn niet op elkaar afgestemd. 
Naast de vakken is er in beide profielen een profielwerkstuk opgenomen. Leerlingen kunnen ervoor 
kiezen om een onderwerp voor het profielwerkstuk te kiezen dat vanuit verschillende vakdiscipli-
nes bestudeerd kan worden. 

Vlaanderen 
De decretale specifieke eindtermen zijn geordend volgens conceptuele thema’s (‘profielcomponen-
ten’) die aan de verschillende natuurwetenschappen gemeenschappelijk zijn: 
 
 structuren; 
 interacties, veranderingen en processen; 
 systemen; 
 tijd; 
 genese en ontwikkeling; 
 natuurwetenschap en maatschappij. 

 
Elk van thema’s wordt op de verschillende schaalniveaus bestudeerd, waarbij alle schaalniveaus 
evenwichtig aan bod komen. 
Om tot meer samenhang binnen het curriculum te komen, verdient het de voorkeur om de specifie-
ke eindtermen in de leerplannen niet te verkavelen over de verschillende ‘deel’vakken (biologie, 
chemie, fysica), maar ze als één geheel op te nemen. Idealiter wordt dan de indeling gevolgd vol-
gens de conceptuele thema’s. Op schoolniveau kan meer samenhang binnen de pool worden gerea-
liseerd door geen afzonderlijke (wetenschaps-)vakken meer aan te bieden (biologie, chemie, fysica) 
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voor het specifieke gedeelte van een opleiding, maar door de pool wetenschappen als zodanig in te 
roosteren. 
 

5.5.1.3 Motieven voor samenhang 

Nederland 
Samenhang is om verschillende redenen van belang. Samenhang tussen de vakken moet voorko-
men dat er overlappingen of hiaten in het programma zitten. De natuurwetenschappelijke vakken 
bieden voldoende mogelijkheden om samen te werken, omdat er tussen de vakken op een aantal 
punten raakvlakken te vinden zijn. Samenhang is ook van belang zodat leerlingen een onderwerp 
vanuit verschillende vakdisciplinaire richtingen kunnen benaderen. Ook worden er steeds meer 
multi - en interdisciplinaire vervolgopleidingen aangeboden en worden onderwerpen in wetenschap 
en samenleving steeds vaker vanuit multidisciplinair perspectief beschouwd. Het vak algemene na-
tuurwetenschappen brengt daarnaast onderwerpen uit de natuurwetenschappen vanuit een ander 
perspectief voor het voetlicht en biedt ook veel mogelijkheden voor samenhang tussen de verschil-
lende vakken. 

Vlaanderen 
Natuurwetenschappen onderscheiden zich van elkaar door het gebied van de werkelijkheid (bijv. 
kosmos, aarde) of door het aspect ervan dat ze als voorwerp van onderzoek nemen (bijv. leven of 
niet-leven). Door opsplitsing van deze gebieden of aspecten zijn talrijke wetenschappelijke subdis-
ciplines ontstaan. Anderzijds komen op de raakvlakken tussen verschillende natuurwetenschappen 
nieuwe onderzoeksgebieden tot stand. Door deze beide bewegingen is het domein van natuurwe-
tenschappen over een zeer groot aantal specialiteiten verdeeld geraakt. Niettemin kunnen over de 
verschillende natuurwetenschappelijke disciplines heen gemeenschappelijke conceptuele thema’s 
geïdentificeerd worden. Deze conceptuele thema’s overschrijden de verschillende disciplines en 
schaalniveaus van corpusculaire structuren tot het heelal en laten toe ertussen relaties en verwant-
schappen te leggen. Ze vormen een geschikt kader om de verschillende disciplines in hun samen-
hang en uniform te ordenen. 
Historisch werden de natuurwetenschappelijke disciplines gediversifieerd volgens de verschillende 
schaalniveaus (corpusculaire structuren, stoffen, organismen, aarde en kosmos). Ruwweg bestu-
deerde elke discipline één schaalniveau. Tegenwoordig is dit niet meer het geval en komen ver-
schillende schaalniveaus in één enkele natuurwetenschap samen. Een ordening van natuurweten-
schappen in schaalniveaus laat op deze wijze toe traditionele disciplines met elkaar te verbinden en 
kan transferbekwaamheid tussen de verschillende natuurwetenschappen bevorderen. 
Door een betere aansluiting van de kennisinhouden en vaardigheden, die nu over meerdere disci-
plines zijn verspreid kan adequater gebruik worden gemaakt van de onderwijstijd. 
 

5.5.1.4 Regelgeving rondom samenhang binnen profielen / polen 

Nederland 
Er zijn geen regelgevingen om de samenhang binnen de profielen te bewaren. 

Vlaanderen 
De decretale beschrijving van de specifiek eindtermen in polen bevordert de samenhang. Er is ech-
ter geen andere regelgeving waarin voorschriften zijn opgenomen om de samenhang te bewaren. 
Die regelgeving laat wel een transversale uitbouw toe maar een opsplitsing in diverse deeldiscipli-
nes (biologie, chemie, fysica) blijft ook mogelijk. 
 

5.5.1.5 Bedreigingen voor samenhang 

Nederland 
De examenprogramma's binnen de profielen zijn vakgericht. Ook worden er examens per vak ge-
organiseerd. Het is op schoolniveau lastig om het onderwijs af te stemmen, omdat niet alle leerlin-
gen dezelfde vakken volgen. Daarnaast zijn de methodes voor de verschillende vakken nauwelijks 
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op elkaar afgestemd. Dit is voornamelijk een probleem wanneer verschillende vakken methodes 
van verschillende uitgeverijen gebruiken. 

Vlaanderen 
De belangrijkste bedreiging vormt ongetwijfeld de mogelijkheid die leerplanmakers hebben om bij 
de ontwikkeling van leerplannen de specifieke eindtermen te ‘verkavelen’ over de verschillende 
‘traditionele’ vakken (aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica). In dit geval bestaat het gevaar dat 
leerplannen onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld waardoor overlapping tussen de verschil-
lende leerplannen nog steeds mogelijk blijft . 
 

5.5.1.6 Samenhang en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk 

Nederland 
Wanneer het realiseren van samenhang als uitgangspunt voor het schoolbeleid gekozen wordt, 
heeft dat veel consequenties voor de organisatie, de onderwijsinhoud, de werkvormen en de sa-
menwerking tussen docenten op de school. Streven naar meer samenhang betekent in eerste instan-
tie meer samenwerking en afstemming tussen de docenten. Het organiseren van die samenwerking 
blijkt niet eenvoudig binnen de bestaande schoolculturen. 

Vlaanderen 
Een onderwijs gestuurd vanuit het poolconcept vereist een meer flexibele en andere verdeling van 
het aantal lestijden per schooljaar; dit houdt in dat er bijvoorbeeld een vast aantal lestijden ‘weten-
schappen’ wordt ingeroosterd i.p.v. lestijden per discipline. 
 
De pool wetenschappen’ (i.p.v. de afzonderlijke vakken) leent zich ook uitstekend voor project-
werk, omdat deze werkvorm precies het disciplineoverstijgende aspect benadrukt. Bovendien, in-
dien alle leraren van het poolteam op hetzelfde ogenblik worden ingeroosterd, kunnen zij onderling 
afspraken maken rond bepaalde taken, enz. 
 
Overleg en samenwerking met collega’s is een belangrijke voorwaarde om de samenhang binnen 
het profiel te bewaken. Leerkrachten maken daarbij niet alleen afspraken rond de te behandelen 
specifieke eindtermen, maar ook rond de visie, de didactische aanpak, de integratie met de onder-
zoekscompetenties, evaluatie van vaardigheden, enz. 
 
Een gemeenschappelijke jaarplanning is niet alleen aangewezen, maar bijna noodzakelijk. Er dient 
immers intens overleg te gebeuren rond de wijze waarop de specifieke eindtermen door de verschil-
lende ‘poolleerkrachten’ worden behandeld. 
 
Het is wenselijk dat binnen de pool wetenschappen dezelfde didactische principes worden toege-
past (onderzoekend leren, enz.) en dat eenzelfde visie wordt ontwikkeld over de wijze waarop bij-
voorbeeld vaardigheden worden geëvalueerd en gerapporteerd.  
 

5.5.2 Onderzoeksvaardigheden 
 

5.5.2.1 Onderzoeksvaardigheden in een profiel / pool 

Nederland 
Het schoolexamen bestaat naast toetsen en / of open vragen uit praktische opdrachten en een han-
delingsdeel. Bij de praktische opdrachten en het handelingsdeel zijn er mogelijkheden voor het le-
ren van onderzoeksvaardigheden. Daarnaast voeren leerlingen een profielwerkstuk uit, waarbij 
leerlingen een natuurwetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren. In het domein A vaardigheden 
is een subdomein over onderzoeksvaardigheden opgenomen. Leerlingen leren: 
 
 een natuurwetenschappelijk probleem herkennen en specificeren; 
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 verbanden leggen tussen probleemstellingen, hypothesen, gegevens en aanwezige natuurweten-
schappelijke voorkennis; 
 een natuurwetenschappelijk probleem herleiden tot een onderzoeksvraag; 
 hypothesen opstellen en verwachtingen formuleren; 
 prioriteiten, mogelijkheden en randvoorwaarden vaststellen om een natuurwetenschappelijk 

onderzoek uit te voeren; 
 een werkplan maken voor het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk onderzoek ter beant-

woording van een onderzoeksvraag; 
 relevante waarnemingen verrichten en (meet)gegevens verzamelen; 
 conclusies trekken op grond van verzamelde gegevens van uitgevoerd onderzoek; 
 oplossing, onderzoeksgegevens, resultaat en conclusies evalueren. 

 
Daarnaast bevat het domein B van het vak Algemene natuurwetenschappen een subdomein over 
kennisvorming.  

Vlaanderen 
Met de onderzoeksvaardigheden beoogt men de leerlingen kennis te laten maken met de ‘weten-
schappelijke methode’. Hieronder wordt een verzameling van activiteiten verstaan die mensen ge-
bruiken om natuurlijke fenomenen op een adequate wijze te beschrijven en te verklaren. De metho-
de omvat (maar is niet beperkt tot) de volgende activiteiten (waarbij niet alle stappen noodgedwon-
gen moeten voorkomen en waarbij ook de volgorde niet strikt is bepaald): 
 
 beschrijvende en causale vragen stellen over natuurlijke fenomenen; 
 alternatieve verklaringen zoeken voor gemaakte hypothesen; 
 experimentele opstellingen of observatiegerichte manipulaties bedenken waarmee de voorge-

stelde verklaringen kunnen worden getoetst; 
 het verwachte resultaat van een experiment of van observaties kunnen voorspellen, vertrekken-

de van de veronderstelling dat de verklaring correct was geformuleerd; 
 gegevens verzamelen en analyseren om na te gaan in welke mate de gegevens overeenstemmen 

met de verwachte resultaten; 
 besluiten met betrekking tot de relatieve ondersteuning of het gebrek aan ondersteuning voor 

alternatieve verklaringen formuleren en communiceren. 
 
Voorbeeld: onderzoekscompetenties 2de graad rond de specifieke eindtermen  
 
“Onderzoek naar de betekenis van dierlijke gedragingen als sociale tekens” 
 
 leerlingen observeren eenden in en rond een vijver; 
 ze observeren en noteren zeer gedetailleerd de opeenvolging van activiteiten; 
 lijsten de frequentie van bepaalde activiteiten op (bijv. aanval, vluchtgedrag, paargedrag, vol-

gen van bepaald signaal, enz.); 
 men stelt een flow - diagram op (bijv. van voedingsgedrag): A – B – C – A – D- enz.; 
 leerlingen stellen experimenten op om bepaalde hypothesen te toetsen (bijv. prooigedrag be-

studeren door het aanbieden van gekleurde ‘nep’wormen); 
 leerlingen zoeken gericht naar informatie rond voedselgedrag in (toegankelijke) literatuur en op 

internet; 
 de leerlingen rapporteren over hun bevindingen en presenteren hierover een poster - sessie, 

PowerPoint - presentatie, enz. 
 
De onderzoeksopdrachten worden bij voorkeur in team uitgewerkt. 
Hoewel de verschillende aspecten van een onderzoeksopdracht (onderzoeksvraag, -methode en -
resultaat) een open of een gesloten karakter kunnen hebben, vereisen onderzoeksopdrachten op ten-
minste één van deze aspecten een creatieve inbreng van de leerlingen. 
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5.5.2.2 Onderzoeksvaardigheden in schoolorganisatie en onderwijspraktijk 

Nederland 
Een leerlijn onderzoeksvaardigheden vraagt om afstemming tussen de verschillende vakken, pro-
fielen en het onderwijs in de basisvorming. Er zijn faciliteiten zoals een bètalab nodig en daarnaast 
zullen er misschien materialen buiten de gebruikte methode nodig zijn. Naast de faciliteiten is er 
ook ondersteuning in de vorm van een TOA (technisch onderwijsassistent) nodig en scholing voor 
docenten. Niet alle docenten hebben zelf voldoende kennis en vaardigheden om leerlingen te bege-
leiden tijdens het uitvoeren van eigen onderzoekjes. 

Vlaanderen 
Onderzoekscompetenties kunnen niet beperkt blijven tot het uitvoeren van ‘experimentjes’ zoals 
dat vaak momenteel wel het geval is. Als het de bedoeling is om leerlingen kennis te laten maken 
met de ‘wetenschappelijke methode’, dan vereist dit een min of meer projectmatige aanpak, waar-
bij te starre uurroosters een hinderpaal kunnen vormen. 
Het al dan niet periodisch inroosteren van de pool wetenschappen op een halve dag (bijv. tijdens 
tweede semester), kan deze hinderpaal uit de weg ruimen. Om onderzoeksvaardigheden in te oefe-
nen moet de school over een aangepaste infrastructuur beschikken. Bovendien stelt zich de vraag of 
onderzoeksvaardigheden steeds kunnen geoefend worden zonder de aanwezigheid van een verant-
woordelijke leerkracht. 
Er is momenteel nog weinig expertise op het vlak van ‘het aanleren van onderzoeksvaardigheden’ 
bij leerkrachten aanwezig. Zowel het bedenken als het begeleiden van onderzoeksopdrachten ver-
eist een aangepaste leer - en onderwijsstijl. Hiervoor zullen leerkrachten een bijzondere ondersteu-
ning moeten krijgen (nascholing, ontwikkeling van platforms om ervaringen uit te wisselen, enz.). 
 

5.5.3 Overgang naar het hoger onderwijs 
 

5.5.3.1 Profiel / pool en slaagkans in het hoger onderwijs 

Nederland 
Voor elke opleiding of studie in het hoger onderwijs zijn er instroomeisen vastgesteld. De exacte en 
technische opleidingen stelden aanvankelijk het profiel N&T als instroomeis. Op dit moment kun-
nen in de praktijk ook leerlingen met een N&G-profiel toegelaten. Hogescholen en universiteiten 
organiseren bijvoorbeeld bijspijkermodules of studievakanties in de zomer of in het eerste jaar. 
Toch blijkt dat deze leerlingen meer moeite hebben om met succes de opleiding of studie af te ron-
den. De vraag is of dit verschil veroorzaakt wordt door de verschillen tussen de profielen. Met ver-
wacht dat dit verschil te maken heeft met het type leerling dat kiest voor één van beide profielen. 

Vlaanderen 
Het profiel is nadrukkelijk afgestemd op de hoofdkenmerken van het betreffende wetenschapsge-
bied. Hierdoor worden leerlingen aangezet om interdisciplinaire verbanden te leggen. 
In principe moet het specifiek gedeelte van een opleiding de leerling in contact brengen met de be-
langrijkste aspecten die in het wetenschapsdomein ‘(natuur)wetenschappen’ worden bestudeerd. 
Hierdoor zijn ze beter voorbereid op aanverwante opleidingen in het hoger onderwijs. De vraag 
blijft in welke mate het hoger onderwijs rekening zal houden met de specifieke eindtermen van de 
pool wetenschappen in het secundair onderwijs. 
 

5.5.3.2 Profiel - / poolkeuze bepalend voor studierichtingen in het hoger onderwijs? 

Nederland 
De natuurprofielen geven overigens in principe het toelatingsrecht voor alle studierichtingen. In 
enkele gevallen wordt een bepaald keuzevak (bijvoorbeeld economie voor de economische studies 
of wiskunde B1,2 voor de techniekstudies) verplicht gesteld. 
Scholen kunnen binnen de keuzebegeleiding aansluiten bij de profielen. Hogescholen en universi-
teiten organiseren meeloopdagen, experimenten, vakantieweken en andere mogelijkheden om leer-
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lingen kennis te laten maken met verschillende opleidingen en studies. Op die manier krijgen leer-
lingen een beter beeld van de eigen wensen, capaciteiten en mogelijkheden. 
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om profielvakken in het vrije deel op te nemen. Op die ma-
nier kunnen leerlingen zelfs twee profielen doen. Scholen zouden ernaar kunnen streven het vrije 
deel zo groot mogelijk te houden, zodat leerlingen meer keuzevrijheid hebben. Decanen kunnen 
dan stimuleren om vakken in het vrije deel op te nemen, die de opleiding - of studiekeuze onder-
steunt of de mogelijkheden vergroot. 

Vlaanderen 
De vorming van de leerling wetenschappen laat een vervolgstudie in alle vormen van hoger onder-
wijs toe. Volgende opleidingen in het hoger onderwijs zijn inhoudelijk sterk verwant met weten-
schappen: 
 
 in het hoger onderwijs van één of twee cycli zijn dat de opleidingen in de studiegebieden indu-

striële wetenschappen en technologie, biotechniek en onderwijs (optie wetenschappen, aard-
rijkskunde); 
 in het academisch onderwijs zijn dat de opleidingen in wetenschappen, toegepaste wetenschap-

pen, toegepaste biologische wetenschappen, medische en paramedische wetenschappen en op-
leidingen ingericht door de Koninklijke Militaire School. 

 
De opleidingen voor burgerlijk ingenieur, geneesheer en tandarts zijn niet vrij toegankelijk. Leer-
lingen moeten hier een toegangsexamen afleggen. Wanneer leerlingen in het secundair onderwijs 
de pool wetenschappen hebben gevolgd zijn ze niet alleen beter voorbereid op de aanverwante op-
leidingen in het hoger onderwijs maar hebben ze waarschijnlijk meer kans op slagen in de toela-
tingsexamens. 
 

5.5.4 Zelfstandig leren 
 

5.5.4.1 Zelfstandig leren in een profiel / pool 

Nederland 
Bij de invoering van de Tweede Fase zijn er methodes verschenen, die leerlingen ondersteunen bij 
het zelfstandig werken en leren. Veel methodes hebben uitgebreide basisboeken uitgebracht met 
bijbehorende antwoordboekjes. 
Op veel scholen wordt onderscheid gemaakt tussen uren waarin leerlingen zelfstandig leren en zo-
genaamde contacttijd. Veel docenten in de natuurwetenschappen vinden de contacttijd te weinig 
om hun leerlingen goed te kunnen begeleiden. De vraag is of alle natuurwetenschappelijke onder-
werpen zich even goed lenen voor het zelfstandig bestuderen van de leerinhouden. 
Ook als het gaat om het uitvoeren van practicumactiviteiten zijn er randvoorwaarden op het gebied 
van veiligheid, die eisen stellen aan de begeleiding van leerlingen. 

Vlaanderen 
Bepaalde specifieke eindtermen van de pool wetenschappen lenen zich bijzonder goed voor het oe-
fenen van zelfstandig leren. Vooral de specifieke eindtermen waarbij men van de leerling verwacht 
dat hijzelf informatie rond een bepaald thema verzamelt. 
 

5.5.4.2 Zelfstandig leren en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk 

Nederland 
Scholen maken onderscheid tussen contacttijd en tijd waarin leerlingen zelfstandig de stof verwer-
ken. Sommige scholen hebben dat vormgegeven in Z - banden door het rooster. De rol van docen-
ten is op veel scholen aan het veranderen, waarbij de nadruk ligt op de rol van begeleider. Zelfstan-
dig leren stelt eisen aan de omgeving waarin leerlingen leren. Veel scholen hebben verschillende 
ruimtes ingericht, die het zelfstandig leren ondersteunen, bijvoorbeeld een leer – o - theek, ICT - 
werkplekken, werkruimtes voor kleine groepjes en een bètalab.  
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Vlaanderen 
Zelfstandig leren veronderstelt dat scholen zich anders organiseren en de bestaande infrastructuur 
en middelen anders inzetten. Zelfstandig leren wordt bevorderd als: 
 
 de school over een gemakkelijk toegankelijk informatiecentrum beschikt; 
 leerkrachten beschikbaar zijn om leerlingen te coachen tijdens ‘momenten van zelfgestuurd le-

ren’; 
 de school beschikt over een open leercentrum. 
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6 Schoolervaringen 
 

6.1 Inleiding 
 
Het Gent V-initiatief beperkt zich niet tot een vergelijking van de formele programma's en eind-
termen. Wezenlijk onderdeel is tevens de vergelijking van het curriculum in de onderwijspraktijk.  
Om dit te bewerkstelligen is het bureau Veldadvisering van de SLO gevraagd een bijeenkomst te 
organiseren waarin schoolervaringen en verwachtingen uitgesproken en bediscussieerd kunnen 
worden. Een groep Nederlandse en Vlaamse docenten en andere vertegenwoordigers van scholen 
zoals de pedagogische begeleiding zijn hiervoor uitgenodigd. 
De bevindingen van de bijeenkomst zijn gebundeld als een advies. 
 

6.2 Verantwoording 
 
Het advies is samengesteld aan de hand van meningen van ca. 50 deskundigen uit de Vlaamse en 
Nederlandse onderwijspraktijk (docenten, pedagogische begeleiders, netwerken en verenigingen) 
die op 18 september 2003 samenkwamen in Utrecht. 
In 5 groepen werd aan de hand van richtvragen (bijlage 2) gediscussieerd over praktijkervaringen; 
problemen, aanpakken en oplossingen rond vier aspecten, te weten: 
 
 samenhang 
 onderzoeksvaardigheden 
 doorstroming naar Hoger Onderwijs 
 zelfstandig leren. 

 
De 5 groepen waren als volgt ingedeeld: 
 
 klassieke studies/klassieke talen 
 pool moderne talen/ moderne vreemde talen 
 pool humane wetenschappen/ profiel Cultuur en Maatschappij 
 pool economie/ profiel Economie en Maatschappij 
 pool natuurwetenschappen/ profiel Natuur en Techniek /profiel Natuur en gezondheid. 

 
In iedere groep waren leraren en begeleiders uit Vlaanderen en leraren uit Nederland aanwezig. 
 
Op basis van de verslagen van de discussiegroepen en de schriftelijk ingediende commentaren van 
de leden van de groepen werd de uiteindelijke samenvatting van de discussie geschreven. Rond 
ieder discussiethema zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd, waarbij moet worden 
opgemerkt dat het hier gaat om meningen van een beperkte groep leraren. 
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6.3 Samenvatting, conclusies, adviezen 
 

6.3.1 Samenhang 
 
Samenvatting van de discussie over het aspect samenhang 
 
 
Vlaanderen 
 

Nederland 

• De polen zijn bedoeld om meer sa-
menhang te creëren. De samenhang is 
dan ook groot omdat de leraar werkt 
met poolcomponenten die niet aan één 
bepaald vak verbonden zijn maar over 
verschillende vakken heen gaan. Hij 
zal zich daarin moeten bekwamen. 

• Wel moet voorkomen worden dat 
binnen een pool alle inhouden van de 
verschillende vakken worden opge-
nomen. Het gaat in eerste instantie om 
vakinhouden die met elkaar samen-
hangen. 

• Bekwaamheidsbewijzen van leraren 
per vak en leerplannen die per vak 
worden uitgewerkt kunnen een be-
dreiging vormen voor de samenhang. 

• De initiële lerarenopleiding is niet ge-
richt op samenhang. Toekomstige 
leerkrachten worden in hun opleiding 
nog te veel opgeleid vanuit één wel-
bepaald vak zonder verwijzing naar 
mogelijke samenhang met andere 
vakken. 

• Binnen de profielen wordt veelal zeer vak-
gericht gewerkt, wat de samenhang niet 
ten goede komt.  

• Het Centraal Examen dwingt de leraar zich 
vooral te richten op de vakinhouden, 
waardoor voor samenhang, bijvoorbeeld in 
de vorm van vakoverstijgend onderwijs, 
weinig tijd overblijft. 

• De mogelijkheid vakken in de vrije ruimte 
te kiezen bevordert de samenhang evenmin 
(bijvoorbeeld, biologie kiezen in het pro-
fiel C&M) 

• Het profielwerkstuk zou de samenhang 
kunnen bevorderen, maar, door slechts één 
vak verplicht te stellen is de uitwerking 
hiervan gering. 

• Bij (onderzoeks-)vaardigheden zien we 
een grotere mate van samenhang omdat op 
veel scholen deze vaardigheden over de 
vakken heen op elkaar afgestemd worden. 
Het aanleren en toepassen van vaardighe-
den wordt dan ook vaak verkaveld over de 
verschillende vakken, leraren en leerjaren. 
Vooral bij het zgn. stappenplan (voor het 
doen van onderzoek) zien we eenzelfde 
opbouw tussen de verschillende vakken. 
Omdat voor een goede samenhang veel 
coördinatie nodig is, zijn op sommige 
scholen profieluren ingeroosterd. Het blijkt 
dat door een sterke mate van overleg effi-
ciënter gewerkt kan worden en dat overlap 
tussen de verschillende vakken kan wor-
den weggenomen. 

• In het profiel E&M is, in tegenstelling tot 
de pool economie, geen bedrijfskunde op-
genomen, waardoor ook minder samen-
hang ontstaat.  
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Conclusies en aanbevelingen: 
 
Zowel in Vlaanderen als in Nederland is samenwerking tussen leraren en samenhang tussen 
vakken gewenst. 
In Vlaanderen wordt de samenhang min of meer gegarandeerd door de pool nadrukkelijk af te 
stemmen op de hoofdkenmerken van het betreffende wetenschapsgebied. Binnen een pool zijn 
specifieke eindtermen geformuleerd op basis van profielcomponenten, maar zijn geen aparte 
vakken opgenomen, waardoor een betere samenhang mogelijk is. 
Scholen kunnen door het maken van organisatorische keuzes de samenhang in het curriculum 
bevorderen: lessenroosters, poolteams, enz. 
Ondersteunend materiaal (handboeken en ander leermateriaal) zijn belangrijke ondersteuners 
voor een meer samenhangende aanpak. 
Het soepeler (mogen) omspringen met bekwaamheidsbewijzen van leraren of een andere invul-
ling van de initiële lerarenopleiding met ruimere bevoegdheden zijn andere ondersteunende 
maatregelen. 
 
In Nederland bestaat een profiel uit een aantal (samenhangende) vakken. Tussen deze vakken 
is tot op heden weinig samenhang gecreëerd. Zelfs de bijdrage van het profielwerkstuk is hier-
bij gering. Samenhang (vakoverstijgend onderwijs) wordt vooral vormgegeven in projecten, 
wat sterk varieert per school. Alleen bij het aanleren van onderzoeksvaardigheden is op een 
groot aantal scholen sprake van samenhang tussen de verschillende vakken. 
• Scholen zouden het aspect samenhang een meer verplichtend karakter kunnen geven. 
• (Profiel)Coördinatoren moeten bij de ontwikkeling van samenhang een belangrijke rol spe-

len. 
• Leerplanontwikkelaars zouden moeten werken aan een betere samenhang 
• Bij het Centraal Examen zou meer gekeken moeten worden naar overlappende onderwer-

pen. 
• Er zou meer tijd moeten worden vrijgemaakt om vakoverstijgend onderwijs van de grond 

te krijgen. 
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6.3.2 Onderzoeksvaardigheden 
 
Samenvatting van de discussie over het aspect: onderzoeksvaardigheden 
 
 
Vlaanderen 
 

Nederland 

• Tot op heden wordt vooral in project-
vorm onderzoeksvaardigheden aange-
leerd en toegepast. Projecten kunnen 
echter een hoge werkbelasting ver-
oorzaken. Dat wordt gezien als een 
beperkende factor tot grootschalige 
invoering. Ook wordt het geringe aan-
tal lestijden binnen de cluster ‘weten-
schappen’ genoemd als beperkende 
factor om te komen tot meer onder-
zoeksvaardigheden en samenhang. 

• In de pool ‘humane wetenschappen’ is 
het project “Oral History” 
(http://www.oralhistory-aarschot.be) 
evenwel een succes en wordt al door 
een aantal scholen in Vlaanderen u
gevoerd.  

it-

• Het toepassen van onderzoeksvaardighe-
den vinden leerlingen leuk. Ze kunnen 
veelal goed een stappenplan opstellen en 
vragen formuleren. Geconstateerd wordt 
wel dat de nadruk vooral op het proces ligt 
en dat de inhoud van de onderzoekjes vaak 
van mindere kwaliteit is.  

• Belangrijk is de ontwikkeling van een 
doorlopende leerlijn van basisvorming 
naar 2e fase, wat nog niet op veel scholen 
tot stand is gekomen. 

• Ook blijkt er weinig tijd te zijn om leerlin-
gen te trainen in onderzoeksvaardigheden; 
ze krijgen meestal een handleiding. 

• Belangrijk is dat de verschillende onder-
zoeksvaardigheden verkaveld worden over 
de vakken, waarbij gewaakt moet worden 
dat bij alle profielen de opzet dezelfde is. 
Gewaarschuwd wordt dat het werken met 
eenzelfde format weliswaar de overzichte-
lijkheid (voor de docent) verhoogt, maar 
ook de eentonigheid (voor de leerling). 

• Het aantal opdrachten dat aan leerlingen 
gegeven wordt kan echter te veel worden. 
Een (profiel)coördinator is zeker nodig om 
de studielast in de gaten te houden, het on-
derzoek te stimuleren en de samenhang te 
bevorderen. 

• Een probleem is de inleverdatum. Leerlin-
gen tonen uitstelgedrag en sancties zijn 
nodig.  
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Conclusies en aanbevelingen: 
 
Zowel in Vlaanderen als in Nederland worden onderzoeksgerichte opdrachten een belangrijk on-
derdeel van het curriculum.  
 
Vlaanderen kent een aantal interessante initiatieven in scholen waar op een doorgedreven manier 
onderzoeksvaardigheden worden geoefend. Maar om de onderzoeksvaardigheden in alle polen op 
een haalbare manier vorm te geven en uit te werken is er grote nood aan bijkomende voorbeelden, 
uitgewerkte lessenreeksen en wijzen van aanpak. 
 
In Nederland is er reeds meer ervaring met de invoering van onderzoeksvaardigheden en de wijze 
waarop dat in een school kan worden aangepakt: 
 

• Zorg voor eenduidige onderzoeksvaardigheden bij alle vakken (met name door middel van 
een stappenplan). 

• Verkavel de onderzoeksvaardigheden over de diverse vakken. 
• Ontwikkel een doorlopende leerlijn vanuit de onderbouw naar de bovenbouw. 
• Stel een (profiel)coördinator aan die het niveau van de onderzoeksvaardigheden en de stu-

dielast voor de leerlingen bewaakt, evenals zorgt voor de onderlinge afstemming van de 
vaardigheden in de afzonderlijke vakken. 
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6.3.3 Doorstroming 
 
Samenvatting van de discussie over het aspect: doorstroming 
 
 
Vlaanderen 
 

Nederland 

• Omdat de polen gekoppeld zijn aan de 
wetenschappelijke domeinen ontstaat 
een goed beeld van de vervolgstudie. 

• Men kan met het diploma secundair 
onderwijs in principe naar alle rich-
tingen in het hoger onderwijs door-
stromen (voor sommige richtingen 
organiseert men wel toelatingsproe-
ven). 

• Het ontbreken van ‘begintermen’ bij 
het hoger onderwijs kan een oorzaak 
zijn voor een minder goede aanslui-
ting. 

• De vraag werd tevens gesteld of in 
functie van doorstroming naar hoger 
onderwijs, zelfstandig kunnen werken 
niet even belangrijk is als de kennis 
van taalbeschouwelijke aspecten  

• Hoewel er nog weinig (betrouwbare) ge-
gevens beschikbaar zijn is een voorzichti-
ge conclusie gerechtvaardigd, dat de 2e fa-
se vakinhoudelijk weinig tot geen verbete-
ring heeft gebracht in de doorstroming 
(aansluiting) naar het hoger onderwijs. 
Wel zijn de vaardigheden beter ontwik-
keld: leerlingen kunnen beter presenteren, 
onderzoek doen en zijn mondiger gewor-
den. 

• Leerlingen met een β-profiel hebben toe-
gang tot bijna alle studies. Voor het profiel 
EM en CM gelden veel meer beperkingen. 

 
Conclusies en aanbevelingen: 
 
De polen zijn wetenschappelijker georiënteerd dan de profielen. 
De doorstoomrelevantie is verschillend: polen geven in principe toegang tot alle studierichtin-
gen, profielen niet. 
In Nederland is een verbetering in de aansluiting op het hoger onderwijs waarschijnlijk eerder 
het gevolg van betere beheersing van de vaardigheden (kunnen) dan van vakinhouden (weten). 
 
Zowel in Nederland als Vlaanderen is het goed te onderzoeken welke curriculuminhouden be-
langrijk zijn voor een betere aansluiting naar het hoger onderwijs: het beheersen van voldoende 
vaardigheden, beheersen van belangrijke vakinhouden enz.  
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6.3.4 Zelfstandig leren 
 
Samenvatting van de discussie over het aspect: zelfstandig leren 
 
 
Vlaanderen 
 

Nederland 

• In Vlaanderen heeft men nog weinig 
ervaring met het in praktijk brengen 
van zelfstandig leren. Het gebeurt tot 
op heden vrij experimenteel maar 
meer en meer scholen willen in die 
richting werken. 

• Vlaamse leraren zijn dan ook zeer ge-
interesseerd in de problematiek rond 
‘zelfgestuurd leren’ en in de vraag 
hoe Nederlandse collega’s erin slagen 
om leerlijnen rond zelfgestuurd leren 
te ontwikkelen. 

• In Vlaanderen bestaan in scholen pro-
jecten, dikwijls nog als een experi-
ment, die gericht zijn op zelfgestuurd 
leren. 

• Ook in Nederland is tot op heden weinig 
ervaring opgedaan met zelfstandig leren. 

• De aanpak, om leerlingen zelfstandig te la-
ten leren, is voor leraren een probleem; 
wat is precies zelfstandig leren, welke 
vaardigheden zijn daar voor nodig? 

• Duidelijk is dat een voorbereiding op zelf-
standig leren in de onderbouw begint. Er 
moet gewerkt worden aan kleine facetten 
van zelfstandigheid over de leerjaren heen. 
Uiteindelijk moet een leerlijn ontstaan van 
basis onderwijs naar voortgezet onderwijs. 

• Van groot belang is de ontwikkeling van 
planners en studiewijzers. Als voorbeeld 
wordt een school genoemd waar leerlin-
gen, samen met de leraar, een leertraject 
uitzetten. Goede begeleiding is daarbij na-
tuurlijk van groot belang. 

• Flexibel toetsen en afsluiten van lespro-
gramma’s bevordert het zelfstandig leren 
ook. 

• Zelfstandig leren kan worden bereikt wan-
neer uitdagend onderwijs wordt aangebo-
den. Goed lesmateriaal is echter niet altijd 
beschikbaar. Teleurstellende ervaringen 
leiden ertoe dat steeds meer leraren de nei-
ging hebben weer meer klassikaal les te 
gaan geven. 

• Ook wordt er meer verwacht van de over-
heid t.a.v. de implementatie van onder-
wijsvernieuwingen. Veel leraren ervaren 
dat ook de overheid voor de problemen 
geen oplossing heeft. De groepsgrootte zou 
onder de 20 leerlingen moeten blijven, wil 
zelfstandig leren daadwerkelijk vorm krij-
gen. 
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Conclusies en aanbevelingen: 
 
Zowel in Vlaanderen als in Nederland is zelfstandig leren speerpunt in onderwijsontwikkeling. 
Het studiehuis in Nederland werkt op veel scholen echter nog minimaal. Belangrijk is dat de 
voorbereiding voor zelfstandig leren al in de onderbouw begint, waarbij planners en studiewij-
zers niet mogen ontbreken. Ook meer flexibel toetsen en afsluiten bevordert het zelfstandig le-
ren. 

• Voor zelfstandig leren is uitdagend onderwijs belangrijk, waarvoor goed lesmateriaal 
ontwikkeld moet worden. 

• Veel leraren vinden dat de overheid meer steun zou kunnen geven bij de ontwikkeling 
van lesmateriaal. 

• Voor zelfstandig leren zou een kleinere groepsgrootte een beter resultaat opleveren. 
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7 Bevindingen en conclusies 
 
Zowel in Nederland als Vlaanderen beweegt één en ander in het voortgezet en het secundair on-
derwijs. De Tweede Fase is in Nederland niet onopgemerkt geïmplementeerd en in Vlaanderen 
maakt sedert het schooljaar 2002-2003 het poolconcept deel uit van de onderwijsrealiteit van de le-
raar. 
Onderwijsvernieuwingen lopen echter niet altijd van een leien dakje. Misschien kan het kleinscha-
lige onderzoek dat hier in het kader van het GENT-5 akkoord werd gevoerd enig licht werpen op 
de knelpunten en een aantal suggesties opleveren voor de toekomst. 
 
Niettegenstaande de onderwijssituatie in Nederland en Vlaanderen moeilijk te vergelijken is, zijn 
een aantal uitgangspunten van profielen en polen gelijk. Daarbij kan men denken aan het streven  
naar een goede doorstroming van het voortgezet of secundair onderwijs naar het hoger onderwijs, 
de poging om meer samenhang in de onderwijsprogramma’s te realiseren, de ontwikkeling in de 
richting van (onderzoeks-)vaardigheden en de bevordering van zelfstandig leren. In Nederland en 
Vlaanderen heeft dit echter geleid tot een wezenlijk andere invulling van het onderwijsaanbod. 
Terwijl in Nederland de vakkenstructuur nog ‘fier overeind staat’, is er in Vlaanderen door de de-
cretale uitwerking een aanzet gegeven tot meer samenhang door binnen een pool geen vakken te 
onderscheiden. 
  
Een ander wezenlijk verschil, dat nauw verband houdt met het voorgaande, is dat men in Vlaande-
ren de onderwijsinhouden van de polen sterker heeft geënt op het bijbehorende wetenschapsdo-
mein, terwijl dat in Nederland nauwelijks het geval is. Dit komt bij de vreemde talen wellicht nog 
het meest pregnant naar voren: in Nederland zijn de eindtermen in de programma’s voor talen ge-
richt op taalvaardigheid en niet op taalwetenschap. In Vlaanderen wordt het ‘taalvaardigheidsas-
pect’ vooral benadrukt in de basisvorming, terwijl in de pooleindtermen zowel taalvaardigheid als 
taalwetenschap aan bod komen. Dat heeft onmiskenbaar effect op de aansluiting op de weten-
schappelijke studie. 
 
Zowel de vernieuwingen van de Tweede Fase als de invoering van het poolconcept binnen de DVO 
stroken met het pleidooi dat onderwijskundigen -ook op Europees niveau- voeren om meer samen-
hang in het curriculum te verwezenlijken. Maar de weg naar een geslaagde implementatie is nog 
lang. 
Bovendien dringt de vraag naar afstemming van curricula op Europees niveau zich op, voorname-
lijk met het doel om een gelijkschakeling van diploma’s toe te laten. 
 
In de loop van het onderzoek kwamen een aantal knelpunten aan de oppervlakte. 
Eén van de meest in het oog springende verzuchtingen van Vlaamse scholen was de nood die scho-
len en docenten ervaren aan begeleiding en nascholing. In Vlaanderen is het poolconcept zeker nog 
geen ingeburgerd begrip in onderwijsmiddens. Het vakgebonden denken is nog steeds sterk aanwe-
zig. 
Er blijkt ook een latent wantrouwen te bestaan ten aanzien van de ruimere opvatting over ‘weten-
schapsdomeinen’, ook omdat -in de ogen van de leraar- de concretisering hiervan een bedreiging 
kan vormen voor de eigen opdrachtomschrijving. 
De overheid moet daarom zo snel als mogelijk met de betrokkenen duidelijk communiceren over 
het doel en de mogelijke positieve effecten van deze nieuwe kijk op het ordenen van inhouden in 
het specifiek gedeelte. 
 
Vlaamse scholen moeten ook leren gebruik maken van de vrijheid die zij hebben om hun onder-
wijs, in functie van meer samenhang, anders te organiseren. De huidige regelgeving laat immers 
heel wat ruimte aan de onderwijsverstrekkers om dit te doen. Dit geldt misschien in wat mindere 
mate voor Nederlandse scholen die in dit verband al wat meer ervaring hebben opgedaan. 
Uit de vele getuigenissen van leerkrachten die mee in het project betrokken zijn blijkt, dat er ruime 
overeenstemming bestaat om meer samenhang in het curriculum na te streven. 
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In Nederland blijkt uit onderzoek dat de eerste lichting universiteitstudenten die de vernieuwde 
Tweede Fase hebben gevolg, beduidend meer tevreden zijn dan de laatste lichting vwo’ers over de 
aansluiting met betrekking tot de diverse vaardigheden. Over de aansluiting van de vakinhoud 
daarentegen is de jongste groep studenten dan weer wat minder tevreden dan de ‘oudestijlers’. 
Voor Vlaanderen is het ook interessant om na te gaan in welke mate de nieuwe inhouden en wijze 
van uitwerken van het specifiek gedeelte van invloed zijn op de doorstroming en de slaagkansen 
van studenten in het hoger onderwijs. 
 
In Nederland zijn door het ministerie inmiddels in verschillende notities voorstellen gedaan voor 
een vernieuwing van de Tweede Fase (die waarschijnlijk per augustus 2007 op de scholen zal in-
gaan). Dit zal geen fundamentele wijziging van het onderwijsstelsel tot gevolg hebben.  
Binnen bestaande structuren wordt gepoogd om zoveel mogelijk ruimte te scheppen voor scholen 
om eigen keuzes te maken en om versnippering en overladenheid tegen te gaan. Nieuwe examen-
programma's zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande. 
 
Zowel in Nederland als Vlaanderen wordt de sterkere nadruk op onderzoeksvaardigheden goed 
onthaald. Maar er is nood aan goed voorbeeldmateriaal en aanpakwijzen binnen de schoolorganisa-
tie. 
 
Zowel de docenten, leraren als schoolbegeleiders hebben het initiatief om de scholen te betrekken 
bij deze GENT-5 studie erg gewaardeerd en zij beschouwen hun deelname als een verrijkende er-
varing die moet worden verder gezet. 
 
Deze oefening heeft tevens geleid tot een eerste, voorzichtige aanzet tot het vormen van netwerken 
tussen scholen die de vernieuwing vorm willen geven. Vooral de ervaringen die Nederlandse scho-
len hebben opgedaan met betrekking tot ingrijpende vernieuwingen als ‘het Studiehuis’, zelfstandig 
leren en het werken met profielteams - van dit laatste zijn er bescheiden aanzetten merkbaar in Ne-
derland - kunnen voor Vlaamse scholen een inspiratiebron zijn om de eigen vernieuwingen vorm 
en gestalte te geven. 
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9 Bijlagen 
 

Bijlage 1: Lessentabellen 9.1 

Nederland 
Schematische weergave van de huidige profielen en vakken in het vwo en havo, met vermelding 
van het aantal studielasturen. Studielasturen zijn te verdelen in lesuren en zelfstudie-uren (zowel op 
school als thuis). 
 
 vwo is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (leerjaar 4,5,6 van het voortgezet onderwijs) 
 havo is hoger algemeen voortgezet onderwijs (leerjaar 4,5 van het voortgezet onderwijs) 

 
Gemeenschappelijk deel 
Vakken uren vwo uren havo 
Nederlandse taal en letterkunde 
Engelse taal en letterkunde 
Franse taal en letterkunde 1 
Duitse taal en letterkunde 1 
Algemene natuurwetenschappen 
Maatschappijleer 
Geschiedenis 
Culturele kunstzinnige vorming 1 
Lichamelijke opvoeding 1 

480 
400 
160 
160 
200 
120 
  80 
200 
160 

400 
360 
1 van beide 
vakken: 160 
160 
160 
 - 
120 
120 

Totaal Gemeenschappelijk deel 1960  1480 
Profiel Natuur en techniek 
Vakken uren vwo uren havo 
Wiskunde B1,2 
Natuurkunde 1,2 
Scheikunde 1,2 
Profielwerkstuk 

760 
560 
520 

440 
440 
280 
 

Totaal profiel Natuur en techniek 1840 1160 
Profiel Natuur en gezondheid 
Vakken uren vwo uren havo 
Wiskunde B1 
Natuurkunde 1 
Scheikunde 1 
Biologie 1,2 
Profielwerkstuk 

600 
360 
400 
480 
 

320 
240 
280 
320 
 

Totaal profiel Natuur en gezondheid 1840 1160 
Profiel economie en maatschappij 
Vakken uren vwo uren havo 
Economie 1,2 
Wiskunde A1,2 
Geschiedenis 
Aardrijkskunde 
Profielwerkstuk 

520 
600 
360 
360 
 

440 
280 
240 
200 
 

Totaal profiel economie en maatschappij 1840 1160 
Profiel Cultuur en maatschappij 
Vakken uren vwo uren havo 
Moderne vreemde taal 2 
Filosofie of moderne vreemde taal 2 
Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 
Geschiedenis 
Wiskunde A1 
Economie 1 
Profielwerkstuk 

320 
320 
480 
360 
360 
 - 

200 
 - 
360 
240 
160 
200 

Totaal profiel Cultuur en maatschappij 1840 1160 
Vrije deel 
Een examenvak (heel vak of deelvak) te kiezen uit:   
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een van de vakken uit de profieldelen 
Biologie 1 
Economie 1 
Maatschappijleer 2 
Management en organisatie 
Informatica 
Lichamelijke opvoeding 2 
Klassieke culturele vorming 
Latijnse taal en letterkunde 
Griekse taal en letterkunde 

 
160 
280 
360 
360 
280 
280 
200 
480 
480 

 
( - ) 
( - ) 
200 
280 
240 
240 
 - 
 - 
 -  

 480 320 
Geheel Vrije deel (hoeven geen examenvak te zijn) 520 240 
Totaal Vrije deel 1000 560 
 
 

Vlaanderen 
 
Aantal wekelijkse lestijden, per opleiding en per onderwijsnet voor de tweede graad ASO (dit geldt 
voor elk van de twee leerjaren van de tweede graad) 
 
 

ECONOMIE 
 

2de graad 
GO 

2de graad 
VVKSO 

Basisvorming 
Godsdienst / niet-confessionele zedenleer 4 4 
Aardrijkskunde 2 2 
Biologie 2 2 
Chemie 2 2 
Fysica 2 2 
Geschiedenis 4 4 
Lichamelijke Opvoeding 4 4 
Nederlands 8 8 
Frans 6 8 
Engels 6 5 
Wiskunde 8 8 

Specifiek gedeelte 
Economie 8 8 

Complementair gedeelte 
Duits  1 
Informatica 2 2 
Muzikale / Plastische opvoeding  2 
Vakken te kiezen uit de goedgekeurde lijst 6 2 
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GRIEKS (LATIJN) 

 
2de graad 

GO 
2de graad 
VVKSO 

Basisvorming 
Godsdienst / niet-confessionele zedenleer 4 4 
Aardrijkskunde 2 2 
Biologie 2 2 
Chemie 2 2 
Fysica 2 2 
Geschiedenis 4 4 
Lichamelijke Opvoeding 4 4 
Nederlands 8 8 
Frans 6 6 
Engels 6 4 
Wiskunde 8 10 

Specifiek gedeelte 
Grieks (Latijn) 8 10 

Complementair gedeelte 
Duits  1 
Muzikale / Plastische opvoeding  2 
Informatica 2 2 
Vakken te kiezen uit de goedgekeurde lijst 6 1 
 
 
 
 
 
 
 

GRIEKS-LATIJN 2de graad 
GO 

2de graad 
VVKSO 

Basisvorming 
Godsdienst / niet-confessionele zedenleer 4 4 
Aardrijkskunde 2 2 
Biologie 2 2 
Chemie 2 2 
Fysica 2 2 
Geschiedenis 4 4 
Lichamelijke Opvoeding 4 4 
Nederlands 8 8 
Frans 6 6 
Engels 6 6 
Wiskunde 8 8 

Specifiek gedeelte 
Grieks 8 8 
Latijn 8 8 

Complementair gedeelte 
Duits  1 
Muzikale / Plastische opvoeding  2 
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HUMANE WETENSCHAPPEN 
 

2de graad 
GO 

2de graad 
VVKSO 

Basisvorming 
Godsdienst / niet-confessionele zedenleer 4 4 
Aardrijkskunde 2 2 
Biologie 2 2 
Chemie 2 2 
Fysica 2 2 
Geschiedenis 4 4 
Lichamelijke Opvoeding 4 4 
Nederlands 8 8 
Frans 6 8 
Engels 6 5 
Wiskunde 8 8 

Specifiek gedeelte 
Cultuurwetenschappen 4 4 
Gedragswetenschappen 4 6 

Complementair gedeelte 
Informatica 2 2 
Vakken te kiezen uit de goedgekeurde lijst 6  
 
 
 
 
 
 
 

WETENSCHAPPEN 
 

2de graad 
GO 

2de graad 
VVKSO 

Basisvorming 
Godsdienst / niet-confessionele zedenleer 4 4 
Aardrijkskunde 2 2 
Biologie 2  
Chemie 2  
Fysica 2  
Geschiedenis 4 4 
Lichamelijke Opvoeding 4 4 
Nederlands 8 8 
Frans 6 8 
Engels 6 5 
Wiskunde 8 10 

Specifiek gedeelte 
Biologie 2 4 
Chemie 2 4 
Fysica 2 4 

Complementair gedeelte 
Duits  1 
Informatica 2 2 
Wiskunde 2  
Muzikale / Plastische opvoeding  2 
Vakken te kiezen uit de goedgekeurde lijst 6 2 
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9.2 Bijlage 2: Beschrijvingsinstrument 
 
Het beschrijvingsinstrument bevat een aantal vragen en deelvragen. Die moeten worden gezien als 
een hulpmiddel voor het maken van de vergelijking en vormden in geen enkel opzicht een strak 
keurslijf waarvan niet mocht worden afgeweken. 

9.2.1 Algemeen deel 
 
Het algemeen deel beschrijft kenmerken van profielen / polen vanuit het gezichtspunt van de regel-
geving, de uitgangspunten die aan de basis ervan liggen, de totstandkoming, de uitwerking en de 
controle. 

9.2.1.1 Wettelijke status 
 
Kenmerken vanuit de regelgeving 
Hoe zijn de begrippen ‘profiel’, ‘pool’, speci-
fieke eindtermen’,…gedefinieerd in de wet, het 
decreet, besluit, … 
 

 

Voor welke doelgroep van leerlingen zijn ze 
bedoeld? 
 

 

Gedurende hoeveel leerjaren kunnen leerlingen 
voor een profiel / pool kiezen? 
 

 

Hoeveel lesuren (aantal minuten/lesuur ver-
melden) zijn voorzien voor het profiel /de pool 
(per jaar, per week)? 

 

Welke aanpassingen zijn gebeurd tijdens de 
procedure van ontwikkelen en onderhandelen? 
Welke argumenten of overwegingen hebben 
geleid tot de genoemde bijstelling(en) van pro-
fielen/eindtermen en polen/specifieke eindter-
men? 
 

 

Hoe is de (wettelijke / decretale) verhouding 
van de profielen / polen en eindter-
men/specifieke eindtermen tot de leerplannen? 
 

 

9.2.1.2 Uitgangspunten en –principes 
 
Kenmerken vanuit uitgangspunten en principes 
Welke algemene visie ligt aan de grondslag voor 
de invoering van polen/profielen? 
 

 

Wat is de relatie tussen de algemene visie en de 
visie op elk profiel/de pool afzonderlijk (‘com-
patibel’?) 
 

 

9.2.1.3 Totstandkoming 
 
Kenmerken vanuit de totstandkoming 
Op welke wijze zijn de profielen / polen en eind-
termen/specifieke eindtermen tot stand geko-
men? 
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Hoe gebeurt de validering en legitimering van 
polen/profielen en eindtermen/specifieke eind-
termen? 
 

 

9.2.1.4 Uitwerking 
 
Kenmerken vanuit uitwerking 
Hoe worden de profielen / polen verder uitge-
werkt in eindtermen/specifieke eindtermen? 
Per profiel / pool? 
Per vak 
 

 

In welke mate zijn de eindtermen/ specifieke 
eindtermen geformuleerd als kennis, vaardighe-
den, attituden? 
 
Hoe is de verhouding kennis, vaardigheden, at-
tituden (waar ligt het zwaartepunt? Wordt dit 
verantwoord?) 
 
Hoe concreet zijn de eindtermen/specifieke 
eindtermen geformuleerd? 
 
Welke invloed heeft (of kan hebben) de mate 
van concrete formulering op leerplannen, leer-
middelen, methoden, ...? 
 

 

9.2.1.5 Controle 
 
Kenmerken vanuit uitgangspunten en principes 
Hoe gebeurt de controle op de naleving/ realisa-
tie van de eindtermen/ specifieke eindtermen? 
In welke mate spelen het profiel / poolconcept 
hierbij een rol? 
 

 

 

9.2.2 Profiel / poolspecifieke deel 
 
Zoals hiervoor al vermeld, wordt voor een aantal profielen / polen informatie verzameld rond vier 
vernieuwende aspecten m.n. samenhang binnen een profiel, onderzoekscompetenties, overgang 
naar het hoger onderwijs en zelfstandig leren. 
Dat gebeurt voor de volgende profielen / polen: 
 
 Cultuur & Maatschappij/ humane wetenschappen 
 Cultuur & Maatschappij (Talen) /moderne talen & Klassieke Studies (Grieks & Latijn) 
 Natuur & Techniek – Natuur & Gezondheid/ wetenschappen 
 Economie & Maatschappij/Economie 
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9.2.2.1 Samenhang 
 
SAMENHANG BINNEN EEN PROFIEL 
Welke klemtonen worden binnen het profiel / 
pool gelegd? 
 
Op welke wijze gebeurt de ordening binnen het 
profiel/ de pool? 
 
Hoe kan het profiel/de pool en de daarbij horen-
de (specifieke) eindtermen tot meer samenhang 
leiden in het curriculum? Op welke wijze wordt 
die samenhang gerealiseerd? 
 
Welke motieven liggen aan de grondslag om 
samenhang na te streven? 
 
Zijn er in de regelgeving voorschriften om de 
samenhang binnen het profiel / pool te bewaren? 
 
Welke bedreigingen zijn er voor de samenhang? 
 
Welke invloed heeft het bewaken van de samen-
hang op de onderwijsorganisatie: lessenroosters, 
projectwerk, profiel/ poolgerichte samenwerking 
met collega’s, enz.? 
 
Wat zijn de consequenties van het streven naar 
meer samenhang voor de onderwijspraktijk: les-
voorbereiding, didactiek, evaluatie van leerlin-
gen, rapportering, enz. 
 

 

9.2.2.2 Onderzoeksvaardigheden 
 
ONDERZOEKSCOMPETENTIES 
Hoe zijn de onderzoeksvaardigheden in de pro-
fielen / polen opgenomen.? Geef enkele voor-
beelden van vakken en de bijbehorende uitwer-
king. 
 
Wat zijn de consequenties van het oefenen van 
onderzoeksvaardigheden voor de onderwijsor-
ganisatie? 
 
Wat zijn de consequenties van het oefenen van 
onderzoeksvaardigheden voor de onderwijsprak-
tijk? 
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9.2.2.3 Overgang hoger onderwijs 
 
PROFIELEN EN DE OVERGANG NAAR HET HOGER ONDERWIJS 
In welk(e) opzichten draagt de profiel / pool-
constructie bij aan een verhoging van de slaag-
kansen in het hoger onderwijs?  
 
In welke mate is de profiel -/poolkeuze bepalend 
bij (beoogde) studierichtingen in het Hoger On-
derwijs? 
 

 

9.2.2.4 Zelfstandig leren 
 
Zelfstandig leren 
Hoe wordt of hoe kan zelfstandig leren op 
school vorm worden gegeven in het profiel / 
poolgedeelte? 
 
Wat zijn de consequenties van zelfstandig leren 
voor de onderwijsorganisatie? 
 
Wat zijn de consequenties van zelfstandig leren 
voor de onderwijspraktijk? 

 

 

9.2.3 Schoolgedeelte 
 
Scholen kunnen voor het bundelen van hun ervaringen gebruik maken van de vragen uit het profiel 
/ poolgedeelte. Bijkomend kunnen ze zich ook laten leiden door de volgende meer concrete vragen 
rond dezelfde vier aspecten. 

9.2.3.1 Samenhang 
 
 Hoe kan een school inhoudelijk zorg dragen voor meer samenhang binnen een profiel / pool: 
 Is het mogelijk om de leerinhouden niet als afzonderlijke vakken uit te werken maar als leerin-

houden van een profiel / pool? 
 Hoe kan men op school de relatie tussen ‘geletterdheid’ en een voorbereiding op een 

wetenschappelijke studie combineren? 
 Kunnen ook vakken van het gemeenschappelijke deel/basisvorming mee op genomen worden 

in de uitwerking van een pool? 

9.2.3.2 Welke eisen stellen profielen / polen aan de samenwerking tussen leraren en hoe kan dit 
vorm krijgen? 
 
 Is werken met profiel / poolteams (een groep docenten/leraren die lesgeven aan een dezelfde 

groep leerlingen die een bepaald profiel volgen) een haalbaar idee? 
 Welke eisen stellen de profielen / polen wat betreft didactiek en evaluatie van leerlingen? 
 Kan periodisering van het lessenrooster leiden tot meer inhoudelijke samenhang binnen een 

profiel? Hoe moet dit dan vorm krijgen? 

9.2.3.3 Onderzoeksvaardigheden 
 
 Hoe kunnen de onderzoeksvaardigheden zo realistisch mogelijk aansluiten bij de onderzoeks-

vaardigheden die in vervolgstudie en/of beroep relevant zijn. Welke aspecten moeten hierbij 
worden bewaakt? 
 Hoe vermijden dat leerlingen overbelast worden door te uitgebreide onderzoeks- opdrachten? 
 Geef voorbeelden van onderzoeksvaardigheden en mogelijke uitwerkingen die in aanmerking 

komen. 
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9.2.3.4 Overgang hoger onderwijs 
 
 Welke eindtermen/specifieke eindtermen uit het profiel / pool bieden goede mogelijkheden om 

bepaalde aspecten van een beroep of vervolgopleiding te verduidelijken? 
 Hoe kan men op school een goede aansluiting op en doorstroming naar het hoger onderwijs 

bewerkstelligen? 
 Hoe worden leerlingen hierbij begeleid? Welke instrumenten, hulpmiddelen worden gebruikt? 
 Hoe kan men met een eenvoudig opvolgingssysteem (leerlingvolgsysteem) zicht krijgen op de 

slaagkansen van de eigen leerlingen in het hoger onderwijs ten behoeve van een aangepaste in-
vulling van het schoolcurriculum voor een bepaald profiel / pool? 
 Hoe en in welke mate spelen profiel / pool een rol bij de studiekeuzebegeleiding en bij beslis-

singen door de school in verband met de schoolloopbaan van leerlingen. 

9.2.3.5 Zelfstandig leren 
 
 Is er in de school een gelijkgerichte visie op zelfstandig leren? 
 Welke eindtermen/specifieke eindtermen van een profiel / pool lenen zich tot zelfstandig leren? 
 Welke werkvormen worden bij zelfstandig leren gebruikt? 
 Waar vinden de activiteiten in verband met zelfstandig leren plaats? 
 Welke materialen zijn in de school ontwikkeld om zelfstandig leren mogelijk te maken? 
 Kan periodisering een hulp zijn bij het bevorderen van zelfstandig leren? 
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Bijlage 3: Studiemiddag Utrecht 9.3 
 

9.3.1 Programma Studiemiddag 18 september 
 
DVO Dienst voor Onderwijsontwikkeling, Vlaanderen 
SLO Stichting Leerplan Ontwikkeling, Nederland 
 
Plaats: Utrecht, Jaarbeurs Beatrixgebouw 
14.00 – 17.00 uur 
 
Agenda:  
 
13.30 Ontvangst 
 
14.00 Opening  
Korte toelichting op doel en opzet van de studiemiddag 
 
14.10 – 14.30 uur  
Toelichting op beide onderwijssystemen 
 
 Tweede fase VO (havo / vwo) Nederland 
 Algemeen Secundair Onderwijs, 2e en 3e graad, Vlaanderen 

 
14.30 – 16.30 uur  
Discussie in subgroepen: 
  
Pool Klassieke Studies / Klassieke Talen; Klassieke en Culturele Vorming 
Pool moderne talen / Moderne vreemde talen 
Pool humane wetenschappen / Profiel Cultuur en Maatschappij 
Pool economie / Profiel economie en Maatschappij 
Pool natuurwetenschappen / Profiel Natuur en Techniek; Profiel Natuur en Gezondheid 
 
Basis voor de bespreking in de subgroepen is de toegestuurde tekst (schema voor de betreffende 
pool of profiel/cluster van vakken) 
Zie de bijlage met richtvragen voor de discussie in de subgroepen. 
 
16.30 – 17.00 uur  
Plenaire terugkoppeling  
 
17.00 uur  
Afspraken en verwachtingen m.b.t. slotconferentie te Brussel  
 
Aansluitend: Borrel  
 

9.3.2 Richtvragen voor de discussie in de subgroepen 
 
Bespreektekst:  
 
Schema met betreffende pool (Vlaanderen) en het corresponderende profiel of vakkencluster (Ne-
derland). 
 
Vriendelijk verzoek om deze vragen zoveel mogelijk van te voren al te beantwoorden en na afloop 
van de discussie in de groepen af te geven aan de voorzitter of notulist van de groep. 
 
 
Naam: 
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School:  
 
 
1. Kennismakingsronde en verhelderende vragenronde 
 
Roepen de voorliggende teksten vragen op, die vooraf verduidelijkt moeten worden? 
 
 
 
 
2. Praktijkervaringen: problemen en aanpakken / oplossingen 
 
Uitwisseling van praktijkervaringen (korte inventarisatie) 
 
Rondom de 4 aspecten: 
a. Samenhang 
b. Onderzoeksvaardigheden 
c. Doorstroming naar Hoger Onderwijs 
d. Zelfstandig Leren 
 
Twee voorbeelden: 
 
 
Aspect:…………………………………………………. 
 
 
 
Aspect:…………………………………………………. 
 
 
 
3. Discussieronde 
 
Welke ervaringen en ontwikkelingen zijn met name voor uw school belangrijk om nader te bespre-
ken? 
De concepttekst kan hiervoor ook ingangen bieden. 
 
 
 
4. Afsluiting / conclusies: 
 
Gebieden benoemen die voor scholen zinvol zijn om tot uitwisseling van ervaringen te komen: 
 
- Waar liggen overeenkomsten en verschillen? 
 
 
 
 
- Wat valt er van elkaar te leren? 
 
 
 
 
- Is netwerkvorming en/of permanente uitwisseling van ervaringen zinvol? Zo ja op welk gebied? 
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10 Lijst van afkortingen 
 
ANW (Nl.)   Algemene natuurwetenschappen 
ASO (Vl.)   Algemeen Secundair Onderwijs 
CKV (Nl.)   Culturele en kunstzinnige vorming 
C & M (Nl.)   Cultuur & maatschappij 
DVO (Vl.)   Dienst voor Onderwijsontwikkeling 
E & M (Nl.)   Economie en maatschappij 
GENT    Gehele Europese Nederlandse Taalgebied 
GLO (Nl.)   Geïntegreerd literatuuronderwijs 
GO (Vl.)    Gemeenschapsonderwijs 
HAVO (Nl.)   Hoger algemeen voortgezet onderwijs 
ICT     Informatie- en communicatietechnologie 
KCV (Nl.)   Klassieke culturele vorming 
MAVO (Nl.)  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
N & G (Nl.)   Natuur en gezondheid 
N & T (Nl.)   Natuur en techniek 
SLO (Nl.)   Stichting leerplanontwikkeling 
SLU (Nl.)   Studielasturen 
VVKSO (Vl.)  Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs 
VWO  (Nl.)   Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
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Besteladressen 
 
DVO 
Departement Onderwijs 
H. Consciencegebouw 
Kon. Albert II – laan, 15 
1210 Brussel 
Tel: 00 32 (0)2 553 88 16 
www.ond.vlaanderen.be/dvo 
 
SLO, Stichting leerplanontwikkeling 
Afdeling Verkoop 
Postbus 2041, 7500 CA Enschede 
Tel: 00 31 (0)53 4840 305 
www.slo.nl 
 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo
http://www.slo.nl/

	Inleiding
	Werkwijze
	Achtergrondinformatie
	Vernieuwde Tweede Fase in Nederland
	Tweede en derde graad in Vlaanderen
	Bevindingen

	Vergelijking van cultuurdomeinen en vakkenclusters
	Moderne talen
	Moderne talen - Nederland
	Engels
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	Duits en Frans
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	Moderne vreemde taal in het profiel cultuur en maatschappij of in het vrije deel
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen


	Moderne talen - Vlaanderen
	
	Positie in de 2de en 3de graad ASO
	Aantal lestijden
	Inhoud
	Examen



	Klassieke talen
	Klassieke talen - Nederland
	Grieks
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	Latijn
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	KCV (klassieke culturele vorming)
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen


	Klassieke studies (Grieks en Latijn) - Vlaanderen
	
	Positie in de 2de en 3de graad ASO
	Aantal lestijden
	Inhoud
	Examen



	Natuurwetenschappen
	Natuurwetenschappen - Nederland
	Algemene natuurwetenschappen
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	Biologie
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	Natuurkunde
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	Scheikunde
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen


	Natuurwetenschappen / Wetenschappen - Vlaanderen
	
	Positie in de 2de en 3de graad ASO
	Aantal lestijden
	Inhoud
	Examen



	Kunst en cultuur
	Kunst en cultuur - Nederland
	CKV 1
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	CKV 2
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	CKV 3
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen


	Kunst en cultuur - Vlaanderen
	
	Positie in de 2de en 3de graad ASO
	Aantal lestijden
	Inhoud
	Examen



	Mens en maatschappijvakken
	Mens en maatschappijvakken - Nederland
	Aardrijkskunde
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	Economie
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud Economie
	Inhoud Management & Organisatie
	Examen

	Geschiedenis
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen

	Maatschappijleer
	Positie in de Tweede Fase
	Studielasturen
	Inhoud
	Examen


	Mens en maatschappijvakken - Vlaanderen
	
	Positie in de 2de en 3de graad ASO
	Aantal wekelijkse lestijden
	Inhoud
	Examen




	Vergelijkende analyse van een aantal relevante aspecten
	Moderne vreemde talen (Nl) - De pool moderne talen (Vl)
	Samenhang binnen een profiel / pool
	Ordening en klemtonen binnen een profiel /  pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Samenhang tussen de eindtermen in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Motieven voor samenhang
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Regelgeving rondom samenhang binnen profielen / polen
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Bedreigingen  voor samenhang
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Samenhang en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Onderzoeksvaardigheden
	Onderzoeksvaardigheden in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Onderzoeksvaardigheden in schoolorganisatie en onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Overgang naar het hoger onderwijs
	Profiel / pool en slaagkans in het hoger onderwijs
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Profiel-/ poolkeuze bepalend voor studierichtingen in het hoger onderwijs?
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Zelfstandig leren
	Zelfstandig leren in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Zelfstandig leren en de schoolorganisatie en onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen




	De Klassieke Talen (Nl) / Klassieke Studies (Vl)
	Samenhang binnen een profiel / pool
	Ordening en klemtonen binnen een  profiel /  pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Samenhang tussen de eindtermen in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Motieven voor samenhang
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Regelgeving rondom samenhang binnen profielen / polen
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Bedreigingen voor samenhang
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Samenhang en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Onderzoeksvaardigheden
	Onderzoeksvaardigheden in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Onderzoeksvaardigheden in schoolorganisatie en onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Overgang naar het hoger onderwijs
	Profiel / pool en slaagkans in het hoger onderwijs
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Profiel- / poolkeuze bepalend voor studierichtingen in het hoger onderwijs?
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Zelfstandig leren
	Zelfstandig leren in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Zelfstandig leren en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen




	Cultuur en maatschappij (Nl) - Humane wetenschappen (Vl)
	Samenhang binnen een profiel / pool
	Ordening en klemtonen binnen een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Samenhang tussen de eindtermen in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Motieven voor samenhang
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Regelgeving rondom samenhang binnen profielen/ polen
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Bedreigingen voor samenhang
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Samenhang en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Onderzoeksvaardigheden
	Onderzoeksvaardigheden in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Onderzoeksvaardigheden in schoolorganisatie en onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Overgang naar het hoger onderwijs
	Profiel / pool en slaagkans in het hoger onderwijs
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Profiel - / poolkeuze bepalend voor studierichtingen in het hoger onderwijs?
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Zelfstandig leren
	Zelfstandig leren in het profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Zelfstandig leren en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen




	Economie en maatschappij (Nl) - Economie (Vl)
	Samenhang binnen een profiel / pool
	Ordening en klemtonen binnen een  profiel /  pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Samenhang tussen de eindtermen in het profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Motieven voor samenhang
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Regelgeving rondom samenhang binnen profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Bedreigingen voor samenhang
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Samenhang en de schoolorganisatie en onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Onderzoeksvaardigheden
	Onderzoeksvaardigheden in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Onderzoeksvaardigheden in schoolorganisatie en onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Overgang naar het hoger onderwijs
	Profiel / pool en slaagkans in het hoger onderwijs
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Profiel- / poolkeuze bepalend voor studierichtingen in het hoger onderwijs?
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Zelfstandig leren
	Zelfstandig leren in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Zelfstandig leren en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen




	Natuur & gezondheid, natuur & techniek (Nl) - wetenschappen (Vl)
	Samenhang binnen een profiel / pool
	Ordening en klemtonen binnen een  profiel /  pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Samenhang tussen de eindtermen in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Motieven voor samenhang
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Regelgeving rondom samenhang binnen profielen / polen
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Bedreigingen voor samenhang
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Samenhang en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Onderzoeksvaardigheden
	Onderzoeksvaardigheden in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Onderzoeksvaardigheden in schoolorganisatie en onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Overgang naar het hoger onderwijs
	Profiel / pool en slaagkans in het hoger onderwijs
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Profiel - / poolkeuze bepalend voor studierichtingen in het hoger onderwijs?
	
	Nederland
	Vlaanderen



	Zelfstandig leren
	Zelfstandig leren in een profiel / pool
	
	Nederland
	Vlaanderen


	Zelfstandig leren en de schoolorganisatie en de onderwijspraktijk
	
	Nederland
	Vlaanderen





	Schoolervaringen
	Inleiding
	Verantwoording
	Samenvatting, conclusies, adviezen
	Samenhang
	Onderzoeksvaardigheden
	Doorstroming
	Zelfstandig leren


	Bevindingen en conclusies
	Bibliografie
	Nederland
	Vlaanderen

	Bijlagen
	Bijlage 1: Lessentabellen
	
	
	
	Nederland
	Vlaanderen




	Bijlage 2: Beschrijvingsinstrument
	Algemeen deel
	Wettelijke status
	Uitgangspunten en –principes
	Totstandkoming
	Uitwerking
	Controle

	Profiel / poolspecifieke deel
	Samenhang
	Onderzoeksvaardigheden
	Overgang hoger onderwijs
	Zelfstandig leren

	Schoolgedeelte
	Samenhang
	Welke eisen stellen profielen / polen aan de samenwerking tussen leraren en hoe kan dit vorm krijgen?
	Onderzoeksvaardigheden
	Overgang hoger onderwijs
	Zelfstandig leren


	Bijlage 3: Studiemiddag Utrecht
	Programma Studiemiddag 18 september
	Richtvragen voor de discussie in de subgroepen


	Lijst van afkortingen

