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Leeswijzer 

 

Deze informatiebank is een handreiking voor leraren om creatief met de eindtermen 
PAV om te gaan. Per eindterm worden er concretiseringen geformuleerd. Voor sommi-
ge eindtermen zijn hieraan opstappen en toppers toegevoegd. 

 De opstappen verwijzen naar de eindtermen PAV van de tweede en de derde 
graad (1 en 2) die een leerling nodig heeft om van start te kunnen gaan met de 
eindterm.  

 De concretiseringen zijn mogelijke stappen voor de leerling om de eindterm te ver-
werven.  

 De toppers geven aan welke verdere stappen een leerling kan zetten.  

Daarnaast vindt u ook de situering van de eindterm, toelichtingen en de horizontale 
samenhang.  

 De situering duidt de plaats van deze eindterm aan binnen het geheel van de eind-
termen.  

 In de extra toelichting worden enkele gebruikte basisbegrippen omschreven.  

 De horizontale samenhang geeft aan welke andere eindtermen PAV aan de eind-
term te linken zijn.  

De horizontale samenhang is zeer belangrijk in PAV. Er wordt in PAV immers gewerkt 
met realistische en functionele contexten, waardoor als vanzelf meer dan één eindterm 
tegelijkertijd aan bod komt. Meer hierover kunt u lezen in de uitgangspunten bij de 
eindtermen PAV 3de graad/ 3de jaar BSO. 

De concretiseringen vormen de basis voor de PAV-pakketten binnen het experiment 
modularisering. Meer hierover vindt u op de website van de Dienst Beroepsopleiding. 

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/3degraad/bso/uitgangspunten/pav7.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/3degraad/bso/uitgangspunten/pav7.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecten/modularisering/pav-3egraad-3ejaar.htm
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PAV3 (3) – ET1 - De leerlingen kunnen uit diverse tekstsoorten relevante informatie selecteren. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET17: De leerlingen kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toe-
gankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en ge-
bruiken. 
 
PAV3 (1-2) ET11: De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situaties 
vinden, selecteren en gebruiken. 
 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
PAV3/3 ET1: De leerlingen kunnen uit diverse tekst-
soorten relevante informatie selecteren. 
PAV3/3 ET2: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht uit verschillende soorten teksten informa-
tie vergelijken en integreren. 
PAV3/3 ET3: De leerlingen kunnen beknopt en duide-
lijk schriftelijk rapporteren. 
PAV3/3 ET4: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie praktisch aanwenden. 
PAV3/3 ET5: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie kritisch beoordelen. 
*PAV3/3 ET6: De leerlingen kunnen over maatschap-
pelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt 
innemen, rekening houdend met ethische principes. 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 

 
 
Wat bedoelen we met 

 

De leerling/ cursist 
1 gaat zelf op zoek naar geschikt tekstmateriaal in functie van een gegeven 

onderwerp en/of van een gegeven/eigen doel. 
2 schat zelf de moeilijkheidsgraad van het gevonden tekstmateriaal in. 
3 elimineert afleiders uit de tekst. 
4 maakt onderscheid tussen eigen emoties en interpretaties en de globale 

boodschap. 
5 vindt in een tekst verschillende stukken informatie die met mekaar verband 

houden. 
6 onderscheidt in een tekst tegenstrijdige informatie over één thema. 
7 onderscheidt in meerdere teksten verschillende stukken informatie die met 

mekaar verband houden. 
8 beslist welke informatie in een tekst relevant is om een taak uit te voeren. 
 
 
 
Sommige leerlingen/ cursisten gaan nog een stap verder 

Toppers 

 
 

Diverse tekstsoorten:  
informatieve teksten 
 Schema’s, tabellen, mededelingen,folders, uit-

eenzettingen 
 Redactionele artikels, nieuwsbrieven, handlei-

dingen, sollicitatiebrieven, loonlijsten, trans-
portschema’s 

 argumentatieve teksten: pamflet, betoog, es-
say, discussie 

fictionele teksten 
 Scenario’s, relaas, interview, reisverhaal 
 literair/ artistieke teksten 
 Gedicht, roman, toneel 
 

 

De leerling/ cursist 
1 onderscheidt tegenstrijdige informatie die bestaat uit aanvaardbare of mis-

leidende gegevens. 
2 onderscheidt informatie die relevant is voor een opdracht en informatie die 

in een andere context relevant is. 
3 vindt in een tekst met vertrouwd onderwerp verdoken informatie terug. 
 

   
Horizontale samenhang van deze eindterm   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PAV3/3 ET2, ET3, ET4, ET5 en ET6: zie boven 
PAV3/3 ET7: De leerlingen kunnen uit tabellen, grafie-
ken, diagrammen of kaarten relevante informatie se-
lecteren. 
PAV3/3 ET8: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en be-
werken. 
PAV3/3 ET14: De leerlingen kunnen voor een speci-
fieke opdracht twee of meer programma’s selecteren 
en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één 
product. 
PAV3/3 ET15: De leerlingen kunnen informatie selec-
teren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en 
deze informatie integreren.   
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PAV3 (3) – ET2 - De leerlingen kunnen voor een specifieke opdracht uit verschillende soorten teksten informatie 
vergelijken en integreren. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET1: De leerlingen kunnen informatief luisteren en lezen. 
 
PAV3 (1-2) ET1: De leerlingen kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie 
de essentie halen. 
PAV3 (1-2) ET11: De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situa-
ties vinden, selecteren en gebruiken. 
PAV3 (1-2) ET12: De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekst-
materiaal begrijpen en gebruiken. 

 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
PAV3/3 ET1: De leerlingen kunnen uit diverse tekst-
soorten relevante informatie selecteren. 
PAV3/3 ET2: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht uit verschillende soorten teksten informa-
tie vergelijken en integreren. 
PAV3/3 ET3: De leerlingen kunnen beknopt en duide-
lijk schriftelijk rapporteren. 
PAV3/3 ET4: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie praktisch aanwenden. 
PAV3/3 ET5: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie kritisch beoordelen. 
*PAV3/3 ET6: De leerlingen kunnen over maatschap-
pelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt 
innemen, rekening houdend met ethische principes. 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 

 
  
Wat bedoelen we met  

 
 
 

Integreren: tot een geheel samenvoegen  
Dubbelzinnigheden: info die op verschillende manie-
ren kan geïnterpreteerd worden.  

 

Horizontale samenhang van deze eindterm 

PAV3/3 ET1, ET3 ,ET4, ET5 en ET6: zie boven 
PAV3/3 ET8: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en be-
werken. 
PAV3/3 ET14: De leerlingen kunnen voor een speci-
fieke opdracht twee of meer programma’s selecteren 
en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één 
product. 
 
 
 
 

 

A/ Opdracht begrijpen, tekst vinden en begrijpen 
De leerling/ cursist 
1 analyseert de opdracht. 
2 zoekt zelf informatiebronnen. 
3 haalt informatie uit verschillende soorten tekst. 
4 selecteert die gegevens die nodig zijn in functie van de opdracht. 
5 begrijpt dubbele negaties. 
6 brengt structuur aan in de tekst door de tekst te bewerken. 
 
B/ Vergelijken 
De leerling/ cursist 
7 onderscheidt in functie van een specifieke opdracht overeenkomsten en 

verschillen tussen informatie uit meerdere tekstsoorten. 
8 onderkent identieke, tegenstrijdige en aanvullende inhoudelijke elementen 

uit de verschillende teksten. 
9 maakt in functie van een specifieke opdracht een gepaste keuze uit de ge-

vonden informatie  
10 toetst de informatie uit de verschillende teksten aan de eigen algemene 

kennis . 
 
C/ Integreren 
De leerling/ cursist 
11 werkt ideeën uit door informatie uit verschillende teksten met mekaar te 

combineren.  
12 verklaart ideeën uit de teksten door deze te betrekken op persoonlijke er-

varingen. 
 

   
  Sommige leerlingen/ cursisten gaan nog een stap verder 
  Toppers 

  

  
 

De leerling/ cursist 
1 onderscheidt dubbelzinnigheden. 
2 onderscheidt negatief verwoorde ideeën. 
3 geeft ideeën die negatief verwoord zijn een betekenis. 
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PAV3 (3) – ET3 - De leerlingen kunnen beknopt en duidelijk schriftelijk rapporteren. 
  
Situering van de eindterm 

 
Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET4: De leerlingen kunnen schriftelijk informatie aanvragen en meedelen 
in herkenbare situaties. 
 
PAV3 (1-2) ET5: De leerlingen kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formule-
ren. 

 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 
De leerling/ cursist 
1 stemt tekstsoort en stijl af op de doelgroep. 
2 rapporteert over een zelfmeegemaakte activiteit binnen een bepaald 

schema. 
3 hanteert layout om een duidelijke structuur aan te brengen. 
4 hanteert signaal- en verwijswoorden om een duidelijke structuur aan te 

brengen. 
5 schrijft een eigen tekst met info uit verschillende bronnen. 

Functionele tekstgeletterdheid 
PAV3/3 ET1: De leerlingen kunnen uit diverse tekst-
soorten relevante informatie selecteren. 
PAV3/3 ET2: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht uit verschillende soorten teksten informa-
tie vergelijken en integreren. 
PAV3/3 ET3: De leerlingen kunnen beknopt en duide-
lijk schriftelijk rapporteren. 
PAV3/3 ET4: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie praktisch aanwenden. 
PAV3/3 ET5: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie kritisch beoordelen. 
*PAV3/3 ET6: De leerlingen kunnen over maatschap-
pelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt 
innemen, rekening houdend met ethische principes. 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 

 
  
Horizontale samenhang van deze eindterm met Sommige leerlingen/ cursisten gaan nog een stap verder 
PAV3/3 ET1, ET2, ET4, ET5 en ET6: zie boven Topper 
  De leerling/ cursist rapporteert schriftelijk over een mondelinge uiteenzetting. 
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PAV3 (3) – ET4 - De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante tekstinformatie praktisch aanwenden. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET1: De leerlingen kunnen informatief luisteren en lezen. 
 
PAV3(1-2) ET11: De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situaties 
vinden, selecteren en gebruiken.  
PAV3(1-2) ET12: De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal 
begrijpen en gebruiken. 
PAV3(1-2) ET22: De leerlingen zien het belang in van maatschappelijk relevante 
formulieren en procedures.  
PAV3(1-2) ET23: De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante formulieren le-
zen, invullen en controleren. 
 

 
 
De leerling / cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
PAV3/3 ET1: De leerlingen kunnen uit diverse tekst-
soorten relevante informatie selecteren. 
PAV3/3 ET2: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht uit verschillende soorten teksten informa-
tie vergelijken en integreren. 
PAV3/3 ET3: De leerlingen kunnen beknopt en duide-
lijk schriftelijk rapporteren. 
PAV3/3 ET4: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie praktisch aanwenden. 
PAV3/3 ET5: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie kritisch beoordelen. 
*PAV3/3 ET6: De leerlingen kunnen over maatschap-
pelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt 
innemen, rekening houdend met ethische principes. 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 
 
Wat bedoelen we met 
Maatschappelijk relevante informatie: 
informatie die voor de leefwereld van de leerlingen of 
voor zijn toekomstige leefwereld relevant is: dit kan 
dus informatie zijn over functioneren en participeren in 
de maatschappij en/of informatie in functie van ver-
volgonderwijs. 
  

De leerling/ cursist 
1 volgt de actualiteit. 
2 selecteert berichten die voor hem van toepassing zijn. 
3 beslist welke tekstinformatie voor hem relevant is. 
4 benut de tekstinformatie om zijn persoonlijke en /of maatschappelijke situ-

atie te organiseren of te vergemakkelijken. 
5 verantwoordt zijn dagelijks handelen op basis van maatschappelijk rele-

vante tekstinformatie. 
6 houdt bij het uitvoeren van taken rekening met de volledige tekstinforma-

tie. 
   
Horizontale samenhang van deze eindterm met   
PAV3/3 ET1, ET2, ET3, ET5 en ET6: zie boven 
PAV3/3 ET10: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwen-
den. 
PAV3/3 ET16: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante ICT-toepassingen gebruiken. 
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PAV3 (3) – ET5 - De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante tekstinformatie kritisch beoordelen.  

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de derde graad (1 en 2) 
PAV3(1-2) ET2: De leerlingen kunnen over die informatie reflecteren en ze eva-
lueren. 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 
De leerling/ cursist 
1 beoordeelt tekstinformatie kritisch rekening houdend met de bron. 
2 beoordeelt tekstinformatie kritisch rekening houdend met het doel van de 

tekst. 
3 beoordeelt tekstinformatie kritisch rekening houdend met de tekstsoort. 
4 beoordeelt tekstinformatie kritisch rekening houdend met de actualiteits-

waarde. 
5 beoordeelt tekstinformatie kritisch rekening houdend met de auteur. 
6 toetst de tekstinformatie aan een eigen referentiekader. 
7 formuleert zijn eigen bedenkingen bij de inhoud en de vorm van de tekst. 
8 formuleert zijn onmogelijkheden om kritisch te oordelen.  
 

Functionele tekstgeletterdheid 
PAV3/3 ET1: De leerlingen kunnen uit diverse tekst-
soorten relevante informatie selecteren. 
PAV3/3 ET2: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht uit verschillende soorten teksten informa-
tie vergelijken en integreren. 
PAV3/3 ET3: De leerlingen kunnen beknopt en duide-
lijk schriftelijk rapporteren. 
PAV3/3 ET4: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie praktisch aanwenden. 
PAV3/3 ET5: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie kritisch beoordelen. 
*PAV3/3 ET6: De leerlingen kunnen over maatschap-
pelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt 
innemen, rekening houdend met ethische principes. 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 

 
  
Horizontale samenhang van deze eindterm met Sommige leerlingen/ cursisten gaan nog een stap verder 

Toppers PAV3/3 ET1, ET2, ET3, ET4 en ET6: zie boven 
PAV3/3 ET11: De leerlingen kunnen  maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET17: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, 
kritisch beoordelen. 
 

 

De leerling/ cursist 
1 houdt bij het beoordelen van maatschappelijk relevante tekstinformatie re-

kening met mogelijk verdoken, tegenstrijdige of gemanipuleerde gege-
vens. 

2 houdt bij het beoordelen van een tekst rekening met dubbelzinnigheden, 
persoonlijke stijl van de auteur, dubbele boodschappen. 
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PAV3 (3) – ET6 - * De leerlingen kunnen over maatschappelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt in-
nemen, rekening houdend met ethische principes. 

 De leerling/ cursist beschikt minimaal over volgende competenties Situering van de eindterm 

 Opstappen 
De leerling/ cursist 
1 is op de hoogte van ethische principes vastgelegd in de Universele Verkla-

ring van de Rechten van de Mens en van het Kind. 
2 is bereid rekening te houden met ethische principes vastgelegd in de Uni-

versele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind. 
 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 
De leerling/ cursist 
1 formuleert veronderstellingen op basis van maatschappelijk relevante 

tekstinformatie, rekening houdend met ethische principes. 
2 confronteert maatschappelijk relevante tekstinformatie die tegengesteld is 

aan de eigen verwachtingen met het eigen denkkader, rekening houdend 
met ethische principes. 

3 neemt over maatschappelijk relevante tekstinformatie, een eigen stand-
punt in, rekening houdend met ethische principes. 

 
 

Functionele tekstgeletterdheid 
PAV3/3 ET1: De leerlingen kunnen uit diverse tekst-
soorten relevante informatie selecteren. 
PAV3/3 ET2: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht uit verschillende soorten teksten informa-
tie vergelijken en integreren. 
PAV3/3 ET3: De leerlingen kunnen beknopt en duide-
lijk schriftelijk rapporteren. 
PAV3/3 ET4: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie praktisch aanwenden. 
PAV3/3 ET5: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie kritisch beoordelen. 
*PAV3/3 ET6: De leerlingen kunnen over maatschap-
pelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt 
innemen, rekening houdend met ethische principes. 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 

Sommige leerlingen/ cursisten gaan nog een stap verder 
 Toppers 
Horizontale samenhang van deze eindterm met 

 

De leerling/ cursist 
1 formuleert over maatschappelijk relevante tekstinformatie een eigen me-

ning, rekening houdend met ethische principes. 
2 neemt na een kritische beoordeling een eigen standpunt in over  mislei-

dende tekstinformatie, rekening houdend met ethische principes. 
3 verantwoordt zijn dagelijkse handelen door afweging van maatschappelijk 

relevante tektstinfo, eigen kennis en ervaringen. 
 

PAV3/3 ET1, ET2, ET3, ET4 en ET5: zie boven 
PAV3/3 ET12: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante kwantitatieve informatie een ei-
gen standpunt innemen, rekening houdend met ethi-
sche principes. 
PAV3/3 ET18: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante informatie ingewonnen met be-
hulp van ICT, een eigen standpunt innemen rekening 
houdend met enerzijds ethische principes en ander-
zijds deontologische principes met betrekking tot au-
teursrecht, privacy, beveiliging. 
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PAV3 (3) – ET7 - De leerlingen kunnen uit tabellen, grafieken, diagrammen of kaarten relevante informatie selecte-
ren. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET12: De leerlingen kunnen de schaal functioneel gebruiken. 
PAV2 ET14: De leerlingen kunnen een schematische voorstelling lezen en inter-
preteren. 
PAV2 ET17: De leerlingen kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toe-
gankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en ge-
bruiken. 
 
PAV 3(1-2) ET11: De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situaties 
vinden, selecteren en gebruiken. 

 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
PAV3/3 ET7: De leerlingen kunnen uit tabellen, grafie-
ken, diagrammen of kaarten relevante informatie se-
lecteren. 
PAV3/3 ET8: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en be-
werken. 
PAV3/3 ET9: De leerlingen kunnen voor twee variabe-
len informatie in een aangepaste grafische vorm weer-
geven. 
PAV3/3 ET10: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwen-
den. 
PAV3/3 ET11: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET12: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante kwantitatieve informatie een ei-
gen standpunt innemen, rekening houdend met ethi-
sche principes. 
 
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 
  

De leerling/ cursist 
1 gaat zelf op zoek naar geschikte tabellen, grafieken, diagrammen of kaar-

ten in functie van een gegeven onderwerp en/of van een gegeven/eigen 
doel. 

2 zoekt de betekenis van de gebruikte kwantitatieve begrippen op. 
3 vindt in tabellen, grafieken, diagrammen of kaarten verschillende stukken 

informatie die met mekaar verband houden. 
4 onderscheidt tegenstrijdige kwantitatieve informatie over één thema. 
5 beslist welke kwantitatieve informatie relevant is om een taak uit te voeren.

Wat bedoelen we met   

 Sommige leerlingen/ cursisten gaan een stap verder 

 Toppers 
 

Functionele kwantitatieve geletterdheid: de vaar-
digheid om kwantitatieve gegevens te herkennen, te 
begrijpen en aan te pakken en om de rol te kunnen in-
schatten  die deze kwantitatieve informatie speelt in 
iemands huidige en toekomstige privé-leven, beroeps-
leven, sociaal leven met vrienden en familie. 
Afleiders: wat niet relevant is. 

 

  
Horizontale samenhang van deze eindterm met 
PAV3(1-2) ET8, ET9, ET10, ET11 en ET12: zie boven 

 

De leerling/ cursist 
1 onderscheidt tegenstrijdige kwantitatieve informatie die bestaat uit aan-

vaardbare of misleidende gegevens. 
2 onderscheidt kwantitatieve informatie die relevant is voor een opdracht en 

informatie die in een andere context relevant is. 
3 vindt in een tekst met niet-vertrouwd onderwerp verdoken kwantitatieve in-

formatie terug.  
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PAV3 (3) – ET8 - De leerlingen kunnen voor een specifieke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en bewer-
ken. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 

 

PAV2 ET 1: De leerlingen kunnen informatief luisteren en lezen. 
PAV2 ET16: De leerlingen zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde 
van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken 
van oplossingen. 
 
PAV3(1-2) ET1: De leerlingen kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie 
de essentie halen. 
PAV3(1-2) ET7: De leerlingen kunnen evenredigheden functioneel toepassen 
met o.a.: 
 het principe van de regel van drieën, 
 percentrekenen, 
 schaalgebruik. 
PAV3(1-2) ET10: De leerlingen kunnen spontaan en zelfstandig metingen, reke-
ningen en bewerkingen controleren. 
PAV3(1-2) ET11: De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situa-
ties vinden, selecteren en gebruiken. 
PAV3(1-2) ET12: De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal 
begrijpen en gebruiken. 

 
 

Functionele tekstgeletterdheid 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
PAV3/3 ET7: De leerlingen kunnen uit tabellen, grafie-
ken, diagrammen of kaarten relevante informatie se-
lecteren. 
PAV3/3 ET8: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en be-
werken. 
PAV3/3 ET9: De leerlingen kunnen voor twee variabe-
len informatie in een aangepaste grafische vorm weer-
geven. 
PAV3/3 ET10: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwen-
den. 
PAV3/3 ET11: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET12: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante kwantitatieve informatie een ei-
gen standpunt innemen, rekening houdend met ethi-
sche principes. 
 
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband  De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

  Concretiseringen 
Horizontale samenhang van deze eindterm met  
PAV3/3 ET7, ET9, ET10, ET11 en ET12: zie boven 
PAV3/3 ET2: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht uit verschillende soorten teksten informa-
tie vergelijken en integreren. 
PAV3/3 ET14: De leerlingen kunnen voor een speci-
fieke opdracht twee of meer programma’s selecteren 
en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één 
product. 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

De leerling/ cursist 
1 analyseert de opdracht. 
2 zoekt zelf, in functie van de opdracht informatiebronnen die kwantitatieve 

gegevens bevatten. 
3 zoekt de betekenis op van kwantitatieve begrippen. 
4 licht de betekenis van kwantitatieve gegevens toe door ze te plaatsen in 

het geheel van de gegevens. 
5 structureert de kwantitatieve gegevens. 
6 selecteert de gegevens die nodig zijn in functie van de opdracht. 
7 maakt bewerkingen en berekeningen zodat vergelijken van de kwantitatie-

ve gegevens mogelijk wordt. 
8 onderscheidt in functie van een specifieke opdracht overeenkomsten en 

verschillen tussen kwantitatieve gegevens uit verschillende bronnen.   
9 onderscheidt identieke, tegenstrijdige en aanvullende kwantitatieve  ele-

menten uit  verschillende informatiebronnen. 
10 vergelijkt in functie van een specifieke opdracht identieke, tegenstrijdige 

en aanvullende kwantitatieve  elementen uit de verschillende informatie-
bronnen 

11 toetst de kwantitatieve informatie aan algemene alledaagse kennis. 
12 toetst kwantitatieve informatie aan eigen algemene kennis.  
13 werkt ideeën uit door kwantitatieve informatie uit verschillende delen van 

eenzelfde document: 
 met mekaar te combineren; 
 met mekaar in verband te brengen. 

14 werkt ideeën uit door kwantitatieve informatie uit verschillende documen-
ten 
 met mekaar te combineren; 
 met mekaar in verband te brengen. 

15 geeft kwantitatieve informatie betekenis door deze te betrekken op per-
soonlijke ervaringen. 

16 geeft kwantitatieve informatie betekenis door deze te betrekken op alle-
daagse algemene kennis. 
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PAV3 (3) – ET9 - De leerlingen kunnen voor twee variabelen informatie in een aangepaste grafische vorm weerge-
ven. 

Situering van de eindterm 

 
Mogelijke opstappen zijn te vinden bij de concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET8: De leerlingen kunnen de regel van drieën functioneel toepassen. 
PAV2 ET9: De leerlingen kunnen het begrip percent functioneel gebruiken. 
PAV2 ET11: De leerlingen kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in 
functionele situaties. 
PAV2 ET12: De leerlingen kunnen de schaal functioneel gebruiken. 
PAV2 ET13: De leerlingen verwerven wiskundige denkmethoden (o.a. ordenen, 
schematiseren, structureren) om probleemoplossend te redeneren en problemen 
uit het dagelijkse leven op te lossen. 
PAV2 ET14: De leerlingen kunnen een schematische voorstelling lezen en inter-
preteren. 
 
PAV3(1-2) ET7: De leerlingen kunnen evenredigheden functioneel toepassen 
met o.a.: 
 het principe van de regel van drieën, 
 percentrekenen, 
 schaalgebruik. 

  
 

 De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 
Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
PAV3/3 ET7: De leerlingen kunnen uit tabellen, grafie-
ken, diagrammen of kaarten relevante informatie se-
lecteren. 
PAV3/3 ET8: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en be-
werken. 
PAV3/3 ET9: De leerlingen kunnen voor twee variabe-
len informatie in een aangepaste grafische vorm weer-
geven. 
PAV3/3 ET10: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwen-
den. 
PAV3/3 ET11: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET12: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante kwantitatieve informatie een ei-
gen standpunt innemen, rekening houdend met ethi-
sche principes. 
 
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 

 
Wat bedoelen we met  
Gepaste hulpmiddelen: zakrekenmachine, compu-
terprogramma’s, millimeterpapier, … 
 
Horizontale samenhang van deze eindterm met 
PAV3(1-2) ET7, ET8, ET10, ET11 en ET12: zie boven 
 
 
 

 

De leerling/ cursist 
1 kent verschillende mogelijkheden om twee variabelen in grafische vorm 

weer te geven.  
2 kiest voor een bepaalde grafische voorstelling in functie van het doel. 
3 gebruikt gepaste hulpmiddelen. 
4 vermeldt in de voorstelling welke grootheden worden uitgezet. 
5 vermeldt in welke eenheden de grootheden worden uitgezet. 
6 hanteert een gepaste gradering. 
7 vervolledigt de schematische voorstelling rekening houdend met de geko-

zen gradering en met de gegevens uit de opdracht. 
8 werkt nauwkeurig. 
9 beoordeelt de gemaakte grafische voorstelling op leesbaarheid. 
10 hanteert layout om de numerieke gegevens duidelijker naar voor te bren-

gen. 
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PAV3 (3) – ET10 - De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwenden. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 

 

Functionele tekstgeletterdheid 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
PAV3/3 ET7: De leerlingen kunnen uit tabellen, grafie-
ken, diagrammen of kaarten relevante informatie se-
lecteren. 
PAV3/3 ET8: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en be-
werken. 
PAV3/3 ET9: De leerlingen kunnen voor twee variabe-
len informatie in een aangepaste grafische vorm weer-
geven. 
PAV3/3 ET10: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwen-
den. 
PAV3/3 ET11: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET12: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante kwantitatieve informatie een ei-
gen standpunt innemen, rekening houdend met ethi-
sche principes. 
 
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 
 
Horizontale samenhang van deze eindterm met 

PAV2 ET1: De leerlingen kunnen informatief luisteren en lezen. 
PAV2 ET16: De leerlingen zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde 
van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken 
van oplossingen. 
 
PAV3(1-2) ET9: De leerlingen kunnen in functionele situaties op adequate wijze 
spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren. 
PAV3(1-2) ET1: De leerlingen kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie 
de essentie halen. 
PAV3(1-2) ET7: De leerlingen kunnen evenredigheden functioneel toepassen 
met o.a.: 
 het principe van de regel van drieën, 
 percentrekenen, 
 schaalgebruik. 
PAV3(1-2) ET10: De leerlingen kunnen spontaan en zelfstandig metingen, reke-
ningen en bewerkingen controleren. 
PAV3(1-2) ET11: De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situa-
ties vinden, selecteren en gebruiken. 
PAV3(1-2) ET12: De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal 
begrijpen en gebruiken. 
PAV3(1-2) ET22: De leerlingen zien het belang in van maatschappelijk relevante 
formulieren en procedures.  
PAV3(1-2) ET23: De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante formulieren le-
zen, invullen en controleren. 

PAV3/3 ET4: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie praktisch aanwenden. 
PAV3/3 ET7, ET8, ET9, ET11 en ET12: zie boven   

 

  De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 
  Concretiseringen 
 
 

 
 
 

 

De leerling/ cursist 
1 volgt de actualiteit. 
2 selecteert berichten met kwantitatieve informatie die voor hem van toe-

passing zijn. 
3 beslist welke kwantitatieve informatie voor hem relevant is. 
4 benut de kwantitatieve informatie om zijn persoonlijke en /of maatschappe-

lijke situatie te organiseren of te vergemakkelijken. 
5 verantwoordt  zijn dagelijks handelen op basis van maatschappelijk rele-

vante kwantitatieve informatie. 
6 houdt bij het uitvoeren van taken rekening met alle relevante kwantitatieve 

informatie. 
 

 



 

 15

 
PAV3 (3) – ET11 - De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen.  

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV3(1-2) ET2: De leerlingen kunnen over die informatie reflecteren en ze eva-
lueren. 
PAV3(1-2) ET10: De leerlingen kunnen spontaan en zelfstandig metingen, reke-
ningen en bewerkingen controleren. 
 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
PAV3/3 ET7: De leerlingen kunnen uit tabellen, grafie-
ken, diagrammen of kaarten relevante informatie se-
lecteren. 
PAV3/3 ET8: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en be-
werken. 
PAV3/3 ET9: De leerlingen kunnen voor twee variabe-
len informatie in een aangepaste grafische vorm weer-
geven. 
PAV3/3 ET10: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwen-
den. 
PAV3/3 ET11: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET12: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante kwantitatieve informatie een ei-
gen standpunt innemen, rekening houdend met ethi-
sche principes. 
 
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 
 
Horizontale samenhang van deze eindterm met 

De leerling/ cursist 
1 beoordeelt kwantitatieve tekstinformatie kritisch rekening houdend met de 

bron. 
2 beoordeelt kwantitatieve tekstinformatie kritisch rekening houdend met het 

doel van de tekst. 
3 beoordeelt kwantitatieve tekstinformatie kritisch rekening houdend met de 

tekstsoort. 
4 beoordeelt kwantitatieve tekstinformatie kritisch rekening houdend met de 

actualiteitswaarde. 
5 beoordeelt de kwantitatieve tekstinformatie kritisch rekening houdend met 

de auteur. 
6 toetst de inhoud van de kwantitatieve tekstinformatie aan een eigen refe-

rentiekader. 
7 formuleert zijn eigen bedenkingen bij de kwantitatieve gegevens en de 

grafische voorsteling ervan. 
8 formuleert zijn onmogelijkheid om kritisch te oordelen. 
 
 
 

 Sommige leerlingen/ cursisten gaan een stap verder 

 Toppers 

PAV3/3 ET5: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET17: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, 
kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET7, ET8, ET9, ET10 en ET12: zie boven 

 
  
  
  

  

De leerling/ cursist 
1 houdt bij het beoordelen van maatschappelijk relevante kwantitatieve in-

formatie rekening met mogelijk verdoken, tegenstrijdige of gemanipuleerde 
gegevens. 

2 houdt bij het beoordelen van maatschappelijk relevante kwantitatieve in-
formatie rekening met dubbelzinnigheden, persoonlijke stijl van de auteur, 
dubbele boodschappen. 

3 plaatst vraagtekens bij het representatief zijn van de genomen steekproef. 
4 zet procentuele gegevens om in absolute cijfers. 
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PAV3 (3) – ET12- *De leerlingen kunnen over maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie een eigen stand-
punt innemen, rekening houdend met ethische principes. 

Situering van de eindterm  De leerling beschikt minimaal over volgende competenties 

 Opstappen 
De leerling/cursist 
1 is op de hoogte van ethische principes vastgelegd in de Universele Verkla-

ring van de Rechten van de Mens en van het Kind. 
2 is bereid rekening te houden met ethische principes vastgelegd in de Uni-

versele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind. 
 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 
De leerling/ cursist 
1 formuleert veronderstellingen op basis van maatschappelijk relevante 

kwantitatieve informatie, rekening houdend met ethische principes.. 
2 confronteert maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie die tegen-

gesteld is aan de eigen verwachtingen met het eigen denkkader, rekening 
houdend met ethische principes. 

3 neemt over maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie een eigen 
standpunt in rekening houdend met ethische principes. 

 
 
Sommige leerlingen/ cursisten gaan nog een stap verder 

Functionele tekstgeletterdheid 
 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
PAV3/3 ET7: De leerlingen kunnen uit tabellen, grafie-
ken, diagrammen of kaarten relevante informatie se-
lecteren. 
PAV3/3 ET8: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en be-
werken. 
PAV3/3 ET9: De leerlingen kunnen voor twee variabe-
len informatie in een aangepaste grafische vorm weer-
geven. 
PAV3/3 ET10: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwen-
den. 
PAV3/3 ET11: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET12: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante kwantitatieve informatie een ei-
gen standpunt innemen, rekening houdend met ethi-
sche principes. 
 
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 

Toppers 
 
 
Horizontale samenhang van deze eindterm met 

De leerling/ cursist 
1 formuleert een eigen standpunt over maatschappelijk relevante kwantita-

tieve informatie, rekening houdend met ethische principes. 
2 neemt na een kritische beoordeling een eigen standpunt in tegen mislei-

dende kwantitatieve informatie rekening houdend met ethische principes. 
3 verantwoordt zijn dagelijkse handelen door afweging van maatschappelijk 

relevante kwantitatieve informatie, eigen kennis, ervaringen en gedragin-
gen. 

 

*PAV3/3 ET6: De leerlingen kunnen over maatschap-
pelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt 
innemen, rekening houdend met ethische principes. 
PAV3/3 ET7, ET8, ET9, ET10 en ET11: zie boven 
PAV3/3 ET18: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante informatie ingewonnen met be-
hulp van ICT, een eigen standpunt innemen rekening 
houdend met enerzijds ethische principes en ander-
zijds deontologische principes met betrekking tot au-
teursrecht, privacy, beveiliging. 
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PAV3 (3) – ET13 - De leerlingen kunnen bij algemeen gebruik van de computer structurerend en efficiënt werken. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET19: De leerlingen kunnen onder begeleiding gebruikmaken van informa-
tie- en communicatietechnologie. 
 
PAV3(1-2) ET 13: *De leerlingen kunnen spontaan gebruikmaken van voor hen 
relevante informatie- en communicatietechnologie (ICT). 
 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
 
Functionele ICT-geletterdheid 
PAV3/3 ET13: De leerlingen kunnen bij algemeen ge-
bruik van de computer structurerend en efficiënt wer-
ken. 
PAV3/3 ET14: De leerlingen kunnen voor een speci-
fieke opdracht twee of meer programma’s selecteren 
en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één 
product. 
PAV3/3 ET15: De leerlingen kunnen informatie selec-
teren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en 
deze informatie integreren. 
PAV3/3 ET16: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante ICT-toepassingen gebruiken. 
PAV3/3 ET17: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, 
kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET18: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante informatie ingewonnen met be-
hulp van ICT, een eigen standpunt innemen rekening 
houdend met enerzijds ethische principes en ander-
zijds deontologische principes met betrekking tot au-
teursrecht, privacy, beveiliging. auteursrecht, privacy, 
beveiliging. 
 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 
 
 

Wat bedoelen we met  

De leerling/ cursist 
1 beheert de boomstructuur van de computer: 

 maakt mappen; 
 onderscheidt stations, mappen en bestanden; 
 verplaatst, kopieert en verwijdert mappen en bestanden; 
 wijzigt de naam van mappen en bestanden; 
 vindt zelfstandig en efficiënt aangemaakte bestanden terug. 

2 benoemt bestanden zelfstandig en op een zinvolle manier. 
3 gebruikt het juiste programma voor de juiste toepassing. 
4 gebruikt handige hulpmiddelen. 
5 maakt een reservekopie van belangrijke documenten. 
6 gebruikt beveiligingsprogramma’s. 
7 houdt bij het gebruik van de computer rekening met voorschriften voor vei-

ligheid, gezondheid en milieu.  
8 benut de mogelijkheden van de relevante computersoftware optimaal.  
9 houdt bij de aankoop van functionele software en hardware rekening met 

zijn persoonlijke budget. 

Handige hulpmiddelen: vb. sjablonen, …   

   
Horizontale samenhang van deze eindterm met   
PAV3/3 ET14, ET15, ET16, ET17 en ET18: zie boven   
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PAV3 (3) – ET14 -  De leerlingen kunnen voor een specifieke opdracht twee of meer programma’s selecteren en 
gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één product. 

Situering van de eindterm 
 

Concretiseringen van de volgende eindtermen van de tweede en de derde 
graad (1 en 2) zijn mogelijke opstappen: 
PAV2 ET17: De leerlingen kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toe-
gankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en ge-
bruiken. 
PAV2 ET19: De leerlingen kunnen onder begeleiding gebruikmaken van informa-
tie- en communicatietechnologie. 
 
PAV3(1-2) ET11: De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situaties 
vinden, selecteren en gebruiken. 
PAV3(1-2) ET12: De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal 
begrijpen en gebruiken. 
PAV3(1-2) ET13: *De leerlingen kunnen spontaan gebruikmaken van voor hen 
relevante informatie- en communicatietechnologie (ICT). 
 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 
De leerling/ cursist 
1 analyseert de opdracht. 
2 zoekt zelf de geschikte ICT- programma’s. 
3 integreert tekst-, cijfer-, beeld en/of geluidsmateraal in één document. 
4 schakelt vlot en efficiënt tussen gekozen programma’s. 
 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
 
Functionele ICT-geletterdheid 
PAV3/3 ET13: De leerlingen kunnen bij algemeen ge-
bruik van de computer structurerend en efficiënt wer-
ken. 
PAV3/3 ET14: De leerlingen kunnen voor een speci-
fieke opdracht twee of meer programma’s selecteren 
en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één 
product. 
PAV3/3 ET15: De leerlingen kunnen informatie selec-
teren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en 
deze informatie integreren. 
PAV3/3 ET16: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante ICT-toepassingen gebruiken. 
PAV3/3 ET17: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, 
kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET18: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante informatie ingewonnen met be-
hulp van ICT, een eigen standpunt innemen rekening 
houdend met enerzijds ethische principes en ander-
zijds deontologische principes met betrekking tot au-
teursrecht, privacy, beveiliging. auteursrecht, privacy, 
beveiliging. 
 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband  

 

   
Horizontale samenhang van deze eindterm met  Sommige leerlingen/ cursisten gaan een stap verder 

Toppers 
De leerling/ cursist 
1 maakt een eenvormige lay-out op voor onderdelen bekomen uit verschil-

lende programma’s. 
2 maakt een presentatie door gebruik te maken van ICT. 

 
 
 

PAV3/3 ET13, ET15, ET16, ET17 en ET18: zie boven 
PAV3/3 ET1: De leerlingen kunnen uit mondelinge en 
schriftelijke informatie de essentie halen.   
PAV3/3 ET2: De leerlingen kunnen over die informatie 
reflecteren en ze evalueren. 
PAV3/3 ET7: De leerlingen kunnen uit tabellen, grafie-
ken, diagrammen of kaarten relevante informatie se-
lecteren. 
PAV3/3 ET8: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en be-
werken.   
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PAV3 (3) – ET15 - De leerlingen kunnen informatie selecteren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en de-
ze informatie integreren. 

Situering van de eindterm 

 
Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET17: De leerlingen kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toe-
gankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en ge-
bruiken. 
PAV2 ET19: De leerlingen kunnen onder begeleiding gebruikmaken van informa-
tie- en communicatietechnologie. 
 
PAV3 (1-2) ET11 : De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situaties 
vinden, selecteren en gebruiken. 
PAV3 (1-2) ET12 : De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateri-
aal begrijpen en gebruiken. 
PAV3 (1-2) ET13 : *De leerlingen kunnen spontaan gebruikmaken van voor hen 
relevante informatie- en communicatietechnologie (ICT). 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
 
Functionele ICT-geletterdheid 
PAV3/3 ET13: De leerlingen kunnen bij algemeen ge-
bruik van de computer structurerend en efficiënt wer-
ken. 
PAV3/3 ET14: De leerlingen kunnen voor een speci-
fieke opdracht twee of meer programma’s selecteren 
en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één 
product. 
PAV3/3 ET15: De leerlingen kunnen informatie selec-
teren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en 
deze informatie integreren. 
PAV3/3 ET16: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante ICT-toepassingen gebruiken. 
PAV3/3 ET17: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, 
kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET18: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante informatie ingewonnen met be-
hulp van ICT, een eigen standpunt innemen rekening 
houdend met enerzijds ethische principes en ander-
zijds deontologische principes met betrekking tot au-
teursrecht, privacy, beveiliging. auteursrecht, privacy, 
beveiliging. 
 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband 
 
Horizontale samenhang van deze eindterm 

 

 
 

PAV3 /3 ET1: De leerlingen kunnen uit diverse tekst-
soorten  relevante informatie selecteren. 
PAV3/3 ET 2: De leerlingen kunnen voor een specifie-
ke opdracht uit verschillende soorten teksten informa-
tie vergelijken en integreren 
PAV3/3 ET7: De leerlingen uit tabellen, grafieken, dia-
grammen of kaarten relevante informatie selecteren. 
PAV3/3 ET8: De leerlingen voor een specifieke op-
dracht kwantitatieve gegevens selecteren en bewer-
ken. 
PAV3/3 ET13, ET14, ET15, ET16, ET17 en ET18: zie 
boven 
  
  
  
  
 

 

De leerling/ cursist 
1 gaat zelf op zoek naar geschikte ICT-bronnen in functie van een gegeven 

onderwerp en/of van een gegeven/eigen doel. 
2 schat zelf de moeilijkheidsgraad van de gevonden ICT-bronnen  in. 
3 elimineert afleiders uit de gevonden ICT- informatie. 
4 maakt eigen verwachtingen ondergeschikt aan de globale boodschap. 
5 maakt een onderscheid tussen eigen emoties en interpretaties en de glo-

bale boodschap. 
6 vindt in twee verschillende of gelijke ICT-bronnen informatie die met me-

kaar verband houdt. 
7 onderscheidt in twee verschillende of gelijke ICT-bronnen identieke, te-

genstrijdige en aanvullende informatie over één thema. 
8 beslist welke informatie uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen rele-

vant is.  
9 bewerkt de informatie uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen om 

zich de inhoud eigen te maken. 
10 toetst de informatie uit de verschillende ICT-bronnen aan de eigen alge-

mene kennis . 
11 werkt ideeën uit door informatie uit verschillende delen uit dezelfde ICT-

bron: 
 met mekaar te combineren; 
 met mekaar in verband te brengen. 

12 werkt ideeën uit door informatie uit twee ICT-bronnen: 
 met mekaar te combineren; 
 met mekaar in verband te brengen. 

13 verklaart ideeën uit de ICT-bronnen door deze te betrekken op persoonlij-
ke ervaringen. 

14 maakt een eigen ICT-product met info uit verschillende bronnen. (proza, 
kwantitatief en ICT) 

 
   

  Sommige leerlingen/ cursisten gaan een stap verder 

  Toppers 

  

  

  

  

De leerling/ cursist 
1 onderscheidt  tegenstrijdige informatie die bestaat uit aanvaardbare of 

misleidende gegevens. 
2 onderscheidt informatie die relevant is voor een opdracht en informatie die 

in een andere context relevant is. 
3 vindt in een tekst met vertrouwd onderwerp verdoken informatie terug.  
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PAV3 (3) – ET16 - De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante ICT-toepassingen gebruiken. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET17: De leerlingen kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toe-
gankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en ge-
bruiken. 
PAV2 ET19: De leerlingen kunnen onder begeleiding gebruikmaken van informa-
tie- en communicatietechnologie. 
 
PAV3(1-2) ET11: De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situaties 
vinden, selecteren en gebruiken. 
PAV3(1-2) ET12: De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal 
begrijpen en gebruiken. 
PAV3(1-2) ET13: *De leerlingen kunnen spontaan gebruikmaken van voor hen 
relevante informatie- en communicatietechnologie (ICT). 

 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 
De leerling/ cursist 
1 volgt de actualiteit op het vlak van functionele ICT- toepassingen. 
2 beoordeelt of ICT-toepassingen voor hem relevant zijn. 
3 beslist of ICT-toepassingen voor hem relevant kunnen zijn. 
4 benut ICT- toepassingen om zijn persoonlijke en /of maatschappelijke si-

tuatie te organiseren of te vergemakkelijken. 

 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
 
Functionele ICT-geletterdheid 
PAV3/3 ET13: De leerlingen kunnen bij algemeen ge-
bruik van de computer structurerend en efficiënt wer-
ken. 
PAV3/3 ET14: De leerlingen kunnen voor een speci-
fieke opdracht twee of meer programma’s selecteren 
en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één 
product. 
PAV3/3 ET15: De leerlingen kunnen informatie selec-
teren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en 
deze informatie integreren. 
PAV3/3 ET16: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante ICT-toepassingen gebruiken. 
PAV3/3 ET17: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, 
kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET18: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante informatie ingewonnen met be-
hulp van ICT, een eigen standpunt innemen rekening 
houdend met enerzijds ethische principes en ander-
zijds deontologische principes met betrekking tot au-
teursrecht, privacy, beveiliging. auteursrecht, privacy, 
beveiliging. 
 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband   
   
Wat bedoelen we met   

  

  

  

maatschappelijk relevante ICT-toepassingen die 
voor de leerlingen/ cursisten relevant kunnen zijn: 
GSM, netbanking,phonebanking, selfbanking, elektro-
nisch formulieren en documenten aanvragen en/ of in-
vullen, e-mailen, chatten, digitale camera gebruiken, 
GPS, PC, printer, multimedia projector, internet,TV, vi-
deo, DVD, ….  

 

   
Horizontale samenhang van deze eindterm met   
PAV3/3 ET4: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante tekstinformatie praktisch aanwenden. 
PAV3/3 ET10: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve tekstinformatie praktisch aan-
wenden. 
PAV3/3 ET13, ET14, ET17 en ET18: zie boven.  
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PAV3 (3) – ET17 - De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, 
kritisch beoordelen. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET17: De leerlingen kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toe-
gankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en ge-
bruiken. 
PAV2 ET19: De leerlingen kunnen onder begeleiding gebruik maken van informa-
tie- en communicatietechnologie. 
 
PAV3(1-2) ET11: De leerlingen kunnen relevante informatie in concrete situaties 
vinden, selecteren en gebruiken. 
PAV3(1-2) ET12: De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal 
begrijpen en gebruiken. 
PAV3(1-2) ET 13: *De leerlingen kunnen spontaan gebruik maken van voor hen 
relevante informatie- en communicatietechnologie (ICT). 

 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
 
Functionele ICT-geletterdheid 
PAV3/3 ET13: De leerlingen kunnen bij algemeen ge-
bruik van de computer structurerend en efficiënt wer-
ken. 
PAV3/3 ET14: De leerlingen kunnen voor een speci-
fieke opdracht twee of meer programma’s selecteren 
en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één 
product. 
PAV3/3 ET15: De leerlingen kunnen informatie selec-
teren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en 
deze informatie integreren. 
PAV3/3 ET16: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante ICT-toepassingen gebruiken. 
PAV3/3 ET17: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, 
kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET18: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante informatie ingewonnen met be-
hulp van ICT, een eigen standpunt innemen rekening 
houdend met enerzijds ethische principes en ander-
zijds deontologische principes met betrekking tot au-
teursrecht, privacy, beveiliging. auteursrecht, privacy, 
beveiliging. 
 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband  
 
Wat bedoelen we met  
ICT-bronnen:  tekst-, beeld- en geluidmateriaal ver-
spreid via internet of via andere media. 

De leerling/ cursist 
1 beoordeelt de via ICT ingewonnen informatie rekening houdend met de 

aard van de ICT- bron. 
2 beoordeelt de via ICT ingewonnen informatie rekening houdend met het 

doel van de ICT-bron. 
3 beoordeelt de via ICT ingewonnen informatie rekening houdend met de 

actualiteitswaarde van de ICT-bron. 
4 toetst de via ICT ingewonnen informatie aan een referentiekader. 
5 formuleert zijn eigen bedenkingen bij de inhoud van de ICT-bron. 
6 formuleert zijn onmogelijkheid om kritisch te oordelen. 
 

  
Horizontale samenhang van deze eindterm met  

 Sommige leerlingen/ cursisten gaan nog een stap verder 
 Topper 

PAV3/3 ET13, ET14, ET15, ET16 en ET18: zie boven 
PAV3/3 ET5: De leerlingen kunnen maat-

schappelijk relevante tekstinformatie 
kritisch beoordelen 

PAV3/3 ET11: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen.   

De leerling/ cursist formuleert zijn eigen bedenkingen bij de opbouw, de structuur, 
het gebruiksgemak en bij de bruikbaarheid van de ICT-bron. 
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PAV3 (3) – ET18 - *De leerlingen kunnen over maatschappelijk relevante informatie ingewonnen met behulp van 
ICT, een eigen standpunt innemen rekening houdend met enerzijds ethische principes en anderzijds deontologi-
sche principes met betrekking tot auteursrecht, privacy, beveiliging. 

De leerling/ cursist beschikt minimaal over volgende competenties Situering van de eindterm 
 Opstappen 

De leerling/cursist 
1 is op de hoogte van ethische principes vastgelegd in de Universele Verkla-

ring van de Rechten van de Mens en van het Kind. 
2 is bereid rekening te houden met ethische principes vastgelegd in de Uni-

versele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind. 
 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
 
Functionele ICT-geletterdheid 
PAV3/3 ET13: De leerlingen kunnen bij algemeen ge-
bruik van de computer structurerend en efficiënt wer-
ken. 
PAV3/3 ET14: De leerlingen kunnen voor een speci-
fieke opdracht twee of meer programma’s selecteren 
en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één 
product. 
PAV3/3 ET15: De leerlingen kunnen informatie selec-
teren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en 
deze informatie integreren. 
PAV3/3 ET16: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante ICT-toepassingen gebruiken. 
PAV3/3 ET17: De leerlingen kunnen maatschappelijk 
relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, 
kritisch beoordelen. 
PAV3/3 ET18: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante informatie ingewonnen met be-
hulp van ICT, een eigen standpunt innemen rekening 
houdend met enerzijds ethische principes en ander-
zijds deontologische principes met betrekking tot au-
teursrecht, privacy, beveiliging. auteursrecht, privacy, 
beveiliging. 
 
Problemen oplossen 
Werken in teamverband  
 
Horizontale samenhang van deze eindterm met 

De leerling/ cursist 
1 formuleert veronderstellingen op basis van maatschappelijk relevante 

tekstinformatie ingewonnen met behulp van ICT, rekening houdend met 
ethische principes. 

2 confronteert ideeën die tegengesteld zijn aan de eigen verwachtingen met 
het eigen denkkader, rekening houdend met ethische principes. 

3 neemt over maatschappelijk relevante tekstinformatie ingewonnen met 
behulp van ICT, een eigen standpunt in rekening houdend met ethische 
principes. 

4 formuleert over maatschappelijk relevante tekstinformatie ingewonnen met 
behulp van ICT een eigen mening, rekening houdend met ethische princi-
pes. 

5 kent de risico’s van het doorgeven van gegevens via internet. 
6 ontwikkelt een correcte houding ten aanzien van de auteursrechterlijke 

aspecten van software en van digitaal beeld- , tekst- en geluidsmateriaal. 
7 ontwikkelt een kritische reflex ten aanzien van het verzamelen en het ge-

bruik van persoonsgegevens door derden. 
8 leeft regels omtrent auteursrechten, privacy en beveiliging na. 
9 leeft regels inzake ICT-gebruik na in overeenstemming met ethische en 

deontologische regels. 

 
 

PAV3/3 ET6: *De leerlingen kunnen over maatschap-
pelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt 
innemen, rekening houdend met ethische principes. 
PAV3/3 ET12: *De leerlingen kunnen over maat-
schappelijk relevante kwantitatieve informatie een ei-
gen standpunt innemen, rekening houdend met ethi-
sche principes. 
PAV3/3 ET13, ET14, ET15, ET16 en ET17: zie boven 
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PAV3 (3) – ET19 - De leerlingen kunnen zelfstandig de essentie van een probleem vatten en omschrijven. 

Situering van de eindterm 
 

Concretiseringen van de volgende eindtermen van de tweede en de derde 
graad (1-2) zijn mogelijke opstappen 
PAV2 ET13: De leerlingen verwerven wiskundige denkmethoden (o.a. ordenen, 
schematiseren, structureren) om probleemoplossend te redeneren en problemen 
uit het dagelijkse leven op te lossen. 
 
PAV3(1-2) ET8: De leerlingen kunnen in praktische situaties de verworven wis-
kundige denkmethodes uit de tweede graad zelfstandig toepassen (o.a. ordenen, 
schematiseren, structureren). 
 
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij het 
oplossen van problemen. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld worden 
van de andere eindtermen rond problemen oplossen. 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen  

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 

 
Problemen oplossen 
PAV3/3 ET19: De leerlingen kunnen zelfstandig de 
essentie van een probleem vatten en omschrijven. 
PAV3/3 ET20: De leerlingen kunnen bij een probleem 
beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens 
volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties er-
tussen aangeven. 
PAV3/3 ET21: De leerlingen kunnen voor een pro-
bleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie 
kiezen. 
PAV3/3 ET22: De leerlingen kunnen een planning 
opmaken en ze uitvoeren. 
PAV3/3 ET23: De leerlingen kunnen bij elke stap de 
gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET24: De leerlingen kunnen het resultaat van 
het proces evalueren en de gevolgde strategie optima-
liseren. 
PAV3/3 ET25: De leerlingen kunnen bij het oplossen 
van problemen rekening houden met comfort, veilig-
heid en hygiëne. 
 
Werken in teamverband 
 
Horizontale samenhang van deze eindterm 
PAV3/3 ET20, ET21, ET22, ET23, ET24 en ET25: zie 
boven 

De leerling/ cursist 
1 herkent het probleem. 
2 situeert het probleem in tijd, ruimte en context. 
3 herformuleert het probleem met eigen woorden of schematisch. 
4 maakt onderscheid tussen wat deel uitmaakt van het probleem en wat 

niet. 
5 maakt onderscheid tussen een gekend/bekend probleem en een onbe-

kend/nieuw probleem. 
6 linkt een regelmatig terugkerend probleem aan een eerder gebruikte 

oplossingsstrategie. 
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PAV3 (3) – ET20 - De leerlingen kunnen bij een probleem beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens vol-
gens belangrijkheid rangschikken en de relaties ertussen aangeven. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET13: De leerlingen verwerven wiskundige denkmethoden (o.a. ordenen, 
schematiseren, structureren) om probleemoplossend te redeneren en problemen 
uit het dagelijkse leven op te lossen. 
 
PAV3(1-2) ET8: De leerlingen kunnen in praktische situaties de verworven wis-
kundige denkmethodes uit de tweede graad zelfstandig toepassen (o.a. ordenen, 
schematiseren, structureren). 
PAV3(1-2) ET14: De leerlingen zien in dat ze keuzes moeten maken om hun le-
ven adequaat te organiseren. 
 
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij het 
oplossen van problemen. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld worden 
van de andere eindtermen rond problemen oplossen. 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 

 
Problemen oplossen 
PAV3/3 ET19: De leerlingen kunnen zelfstandig de 
essentie van een probleem vatten en omschrijven. 
PAV3/3 ET20: De leerlingen kunnen bij een probleem 
beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens 
volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties er-
tussen aangeven. 
PAV3/3 ET21: De leerlingen kunnen voor een pro-
bleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie 
kiezen. 
PAV3/3 ET22: De leerlingen kunnen een planning 
opmaken en ze uitvoeren. 
PAV3/3 ET23: De leerlingen kunnen bij elke stap de 
gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET24: De leerlingen kunnen het resultaat van 
het proces evalueren en de gevolgde strategie optima-
liseren. 
PAV3/3 ET25: De leerlingen kunnen bij het oplossen 
van problemen rekening houden met comfort, veilig-
heid en hygiëne. 
 
Werken in teamverband 
Werken in teamverband  
 
Wat bedoelen we met beïnvloedende factoren 

De leerling/cursist 
1 staat stil bij het feit dat beïnvloedende factoren een rol spelen bij het op-

lossen van problemen. 
2 is bereid  stil te staan bij de persoonlijke betrokkenheid als beïnvloedende 

factor. 
3 achterhaalt de beïnvloedende factoren. 
4 rangschikt de beïnvloedende factoren volgens belangrijkheid. 
5 geeft de relaties aan tussen de beïnvloedende factoren. 
6 herkent procedures die gebruikt worden in het kader van probleemoplos-

sing. 

  
  

 
 
 
 

 menselijke factoren zoals beschikbaarheid van de 
deskundigheid, persoonlijke belangen, persoonlij-
ke meningen; 

 maatschappelijke, ethische en/of milieufactoren; 
 materiële factoren zoals de beschikbare tijd, de 

beschikbare middelen, de kostprijs, de gestelde 
eisen; 

 de voorgeschiedenis van het probleem; 
 sommige beïnvloedende factoren hebben een 

dwingend of bindend karakter zoals de factoren 
opgesomd in PAV3/3 ET 25: comfort, veiligheid 
en hygiëne; 

 ook bepaalde procedures kunnen een dwingend 
karakter hebben.  

  
 

   
Horizontale samenhang van deze eindterm    
PAV3/3 ET19, ET21, ET22, ET23, ET24 en ET25: zie 
boven 
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PAV3 (3) – ET21 - De leerlingen kunnen voor een probleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie kiezen.

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET13: De leerlingen verwerven wiskundige denkmethoden (o.a. ordenen, 
schematiseren, structureren) om probleemoplossend te redeneren en problemen 
uit het dagelijkse leven op te lossen. 
PAV2 ET21: De leerlingen kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang 
onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren. 
 
PAV3(1-2) ET8: De leerlingen kunnen in praktische situaties de verworven wis-
kundige denkmethodes uit de tweede graad  zelfstandig toepassen (o.a. orde-
nen, schematiseren, structureren). 
PAV3(1-2) ET14: De leerlingen zien in dat ze keuzes moeten maken om hun le-
ven adequaat te organiseren. 

 
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij het 
oplossen van problemen. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld worden 
van de andere eindtermen rond problemen oplossen. 
 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 

 
Problemen oplossen 
PAV3/3 ET19: De leerlingen kunnen zelfstandig de 
essentie van een probleem vatten en omschrijven. 
PAV3/3 ET20: De leerlingen kunnen bij een probleem 
beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens 
volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties er-
tussen aangeven. 
PAV3/3 ET21: De leerlingen kunnen voor een pro-
bleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie 
kiezen. 
PAV3/3 ET22: De leerlingen kunnen een planning 
opmaken en ze uitvoeren. 
PAV3/3 ET23: De leerlingen kunnen bij elke stap de 
gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET24: De leerlingen kunnen het resultaat van 
het proces evalueren en de gevolgde strategie optima-
liseren. 
PAV3/3 ET25: De leerlingen kunnen bij het oplossen 
van problemen rekening houden met comfort, veilig-
heid en hygiëne. 
 
Werken in teamverband  
  
Wat bedoelen we met   

De leerling/ cursist  
1 is bereid om voor een probleem een effectieve oplossing te zoeken. 
2 ziet een eventueel verband tussen een nieuw probleem en eerder ervaren 

probleemsituaties. 
3 beseft welke zijn eigen mogelijkheden en beperkingen zijn bij het kiezen 

van de geschikte oplossingsstrategie. 
4 beseft dat er verschillende oplossingsstrategieën mogelijk zijn. 
5 verzamelt informatie over mogelijke oplossingsstrategieën. 
6 schat het resultaat in van mogelijke oplossingsstrategieën. 
7 weegt per oplossingsstrategie de voor- en nadelen af. 
8 bepaalt welke werkwijzen, procedures, regels, hulpmiddelen en/of materia-

len het meest effectief en efficiënt zijn. 
9 kiest de meest geschikte oplossing rekening houdend met belangrijke be-

invloedende factoren.  
10 houdt een alternatieve oplossingsstrategie achter de hand. 
 
 

 

strategie:  
 Van Dale: plan volgens welk men te werk gaat  

(een stappenplan) 
mogelijke oplossingsstrategieën: 
 vragen om extra informatie; 
 vragen om extra ondersteuning; 
 experts inschakelen; 
 relevante (elektronische) bronnen raadplegen,; 
 wijzigingsvoorstellen verwerken, 
 handleidingen of voorschriften raadplegen,  
 tips of adviezen van anderen toepassen in het 

gebruik van alledaagse systemen, procedures of 
regels; 

 terugvallen op eigen ervaringen en eerder ge-
bruikte oplossingsstrategieën. 

belangrijke beïnvloedende factoren: zie ET20 
   

   
Horizontale samenhang van deze eindterm   
PAV3/3 ET19, ET20, ET22, ET23, ET24 en ET25: zie 
boven 
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PAV3 (3) – ET22 - De leerlingen kunnen een planning opmaken en ze uitvoeren. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET13: De leerlingen verwerven wiskundige denkmethoden (o.a. ordenen, schema-
tiseren, structureren) om probleemoplossend te redeneren en problemen uit het dagelijkse 
leven op te lossen. 
PAV2 ET20: De leerlingen kunnen hun dagelijkse leven organiseren. 
PAV2 ET21: De leerlingen individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding 
organiseren, uitvoeren en evalueren. 
 
PAV3(1-2) ET14: De leerlingen zien in dat ze keuzes moeten maken om hun leven ade-
quaat te organiseren. 
PAV3(1-2) ET15: De leerlingen kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uit-
voeren, evalueren en indien  nodig bijsturen.  
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij het 
oplossen van problemen. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld worden 
van de andere eindtermen rond problemen oplossen. 
 
De leerling/ cursist verwerft ook nog de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 

 
Problemen oplossen 
PAV3/3 ET19: De leerlingen kunnen zelfstandig de 
essentie van een probleem vatten en omschrijven. 
PAV3/3 ET20: De leerlingen kunnen bij een probleem 
beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens 
volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties er-
tussen aangeven. 
PAV3/3 ET21: De leerlingen kunnen voor een pro-
bleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie 
kiezen. 
PAV3/3 ET22: De leerlingen kunnen een planning 
opmaken en ze uitvoeren. 
PAV3/3 ET23: De leerlingen kunnen bij elke stap de 
gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET24: De leerlingen kunnen het resultaat van 
het proces evalueren en de gevolgde strategie optima-
liseren. 
PAV3/3 ET25: De leerlingen kunnen bij het oplossen 
van problemen rekening houden met comfort, veilig-
heid en hygiëne. 
 
Werken in teamverband 
 
Wat bedoelen we met 

 
 
 
 
 

De leerling/ cursist 
1 verdeelt een opdracht in hanteerbare taken en identificeert de rela-

ties tussen deze taken. 
2 selecteert oplossingsgerichte activiteiten die passen bij doel en 

context. 
3 bepaalt hoeveel tijd nodig is om een taak en het geheel van taken 

uit te voeren. 
4 bepaalt welke middelen er nodig zijn om een taak en het geheel 

van de taken uit te voeren. 
5 bepaalt de volgorde van de te ondernemen acties en voert deze uit 

conform eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
6 controleert of de planning realistisch is en toetst dit eventueel bij de 

juiste personen.  
7 zet beheersingsstrategieën en bewakingsstrategieën in om de uit-

voering van het plan van aanpak zo efficiënt en effectief mogelijk te 
laten verlopen. 

8 kan omgaan met tegenslagen. 
9 schakelt indien nodig een deskundige in. 
 
 
 
Sommige leerlingen/ cursisten gaan een stap verder 

Beheersingsstrategieën 
 tijdbeheersing: met tijdschema’s werken; 
 geldbeheersing: werken met formulieren voor 

aanschaf van materialen; 
 informatiebeheersing: archiveren van relevan-

te informatie; 
 organisatiebeheersing: heldere toewijzing van 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
Bewakingsstrategieën 
 eigen antwoorden of waarnemingen vergelijken 

met die van anderen; 
 checklists hanteren; 
 regelmatig reacties vragen;  
 controlesysteem hanteren. 
  

Toppers 
 
Horizontale samenhang van deze eindterm 

 

PAV3/3 ET19, ET20, ET21, ET23, ET24 en ET25: zie 
boven 
 

 

De leerling/ cursist 
1 vertaalt fasering, planning en inzet van werkwijzen, procedures, regels, 

hulpmiddelen en/of materialen in een plan. 
2 identificeert sterke en zwakke punten, voorspelbare en niet te voorspellen 

ontwikkelingen in het plan. 
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PAV3 (3) – ET23 - De leerlingen kunnen bij elke stap de gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET21: De leerlingen kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder be-
geleiding organiseren, uitvoeren en evalueren. 
 
PAV3 (1-2) ET15: De leerlingen kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uit-
voeren, evalueren en indien  nodig bijsturen.  
 
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij het 
oplossen van problemen. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld worden 
van de andere eindtermen rond problemen oplossen. 
 
 
De leerling/ cursist verwerft de volgende competenties 

Concretiseringen 
De leerling/ cursist hanteert strategieën bij het evalueren en bij het bijsturen van 
elke stap. 
 
 
Het is de bedoeling dat de leerling/ cursist elke stap gaat evalueren en op 
basis van deze evaluatie de stappen bijstuurt. Hiervoor kunnen strategieën 
ingezet worden. 
 
 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 

 
Problemen oplossen 
PAV3/3 ET19: De leerlingen kunnen zelfstandig de 
essentie van een probleem vatten en omschrijven. 
PAV3/3 ET20: De leerlingen kunnen bij een probleem 
beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens 
volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties er-
tussen aangeven. 
PAV3/3 ET21: De leerlingen kunnen voor een pro-
bleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie 
kiezen. 
PAV3/3 ET22: De leerlingen kunnen een planning 
opmaken en ze uitvoeren. 
PAV3/3 ET23: De leerlingen kunnen bij elke stap de 
gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET24: De leerlingen kunnen het resultaat van 
het proces evalueren en de gevolgde strategie optima-
liseren. 
PAV3/3 ET25: De leerlingen kunnen bij het oplossen 
van problemen rekening houden met comfort, veilig-
heid en hygiëne. 
 
Werken in teamverband 

  
  
Wat bedoelen we met   

  
  
  

 
 
 

Strategieën 
 vragen om extra informatie ter ondersteuning 

van zelfbeoordeling,  
 relevante (elektronische) bronnen raadplegen;  
 wijzigingsvoorstellen verwerken;  
 handleidingen of voorschriften raadplegen;  
 tips of adviezen van anderen toepassen in het 

gebruik van alledaagse systemen, procedures 
of regels.  

 eigen antwoorden of waarnemingen vergelij-
ken met die van anderen; 

 checklist hanteren;  
 regelmatig reacties vragen;  
 controlesysteem hanteren; 
 een eindevaluatie doen voor zichzelf en indien 

nodig en mogelijk nieuwe stappen zetten of 
extra inspanningen leveren; 

 kwaliteitsbeheersing: tussentijdse rapportages 
opstellen over bereikte resultaten; 

 tijdbeheersing: met tijdschema’s werken;  
 geldbeheersing: werken met formulieren voor 

aanschaf van materialen;  
 informatiebeheersing: archiveren van relevan-

te informatie;  
 organisatiebeheersing: heldere toewijzing van 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

 

   
Horizontale samenhang van deze eindterm   
PAV3/3 ET19, ET20, ET21, ET22, ET24 en ET25: zie 
boven  
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PAV3 (3) – ET24 - De leerlingen kunnen het resultaat van het proces evalueren en de gevolgde strategie optimali-
seren. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET21: De leerlingen kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder be-
geleiding organiseren, uitvoeren en evalueren. 
 
PAV3(1-2) ET15: De leerlingen kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uit-
voeren, evalueren en indien nodig bijsturen.  
 
 
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij het 
oplossen van problemen. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld worden 
van de andere eindtermen rond problemen oplossen. 
 
 
De leerling/ cursist verwerft de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 

 
Problemen oplossen 
PAV3/3 ET19: De leerlingen kunnen zelfstandig de 
essentie van een probleem vatten en omschrijven. 
PAV3/3 ET20: De leerlingen kunnen bij een probleem 
beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens 
volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties er-
tussen aangeven. 
PAV3/3 ET21: De leerlingen kunnen voor een pro-
bleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie 
kiezen. 
PAV3/3 ET22: De leerlingen kunnen een planning 
opmaken en ze uitvoeren. 
PAV3/3 ET23: De leerlingen kunnen bij elke stap de 
gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET24: De leerlingen kunnen het resultaat van 
het proces evalueren en de gevolgde strategie optima-
liseren. 
PAV3/3 ET25: De leerlingen kunnen bij het oplossen 
van problemen rekening houden met comfort, veilig-
heid en hygiëne. 
 
Werken in teamverband 

 

De leerling/ cursist 
1 gaat na of het probleem is opgelost. 
2 gaat na of het probleem efficiënt is opgelost. 
3 staat kritisch tegenover het bereikte resultaat en tegenover de gevolgde 

weg. 
4 trekt lessen uit de gevolgde strategie. 
5 stuurt de gevolgde strategie bij op basis van reflectie. 
6 stuurt de gevolgde strategie bij in functie van het doel. 
7 overweegt andere oplossingsstrategieën. 
8 zet voor- en nadelen van de gehanteerde strategie op een rij in functie van 

een toekomstig probleem. 

Wat bedoelen we met 
 

 
Resultaat van het proces = product (het plan zelf en 
de uitvoering ervan)  
De gevolgde strategie = proces  
In deze eindterm gaat het om een meta-evaluatie van 
het proces en het product  

 

   
Horizontale samenhang van deze eindterm   
PAV3/3 ET19, ET20, ET21, ET22, ET23 en ET25: zie 
boven 
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PAV3 (3) – ET25 - De leerlingen kunnen bij het oplossen van problemen rekening houden met comfort, veiligheid 
en hygiëne. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV3 (1-2) ET31: *De leerlingen zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen 
gezondheid en het eigen welzijn en dat  van anderen. 
PAV3 (1-2) ET32: *De leerlingen nemen spontaan een veilige houding aan in da-
gelijkse situaties. 
 
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij het 
oplossen van problemen. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld worden 
van de andere eindtermen rond problemen oplossen. 
 
 
De leerling/ cursist verwerft de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 

 
Problemen oplossen 
PAV3/3 ET19: De leerlingen kunnen zelfstandig de 
essentie van een probleem vatten en omschrijven. 
PAV3/3 ET20: De leerlingen kunnen bij een probleem 
beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens 
volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties er-
tussen aangeven. 
PAV3/3 ET21: De leerlingen kunnen voor een pro-
bleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie 
kiezen. 
PAV3/3 ET22: De leerlingen kunnen een planning 
opmaken en ze uitvoeren. 
PAV3/3 ET23: De leerlingen kunnen bij elke stap de 
gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET24: De leerlingen kunnen het resultaat van 
het proces evalueren en de gevolgde strategie optima-
liseren. 
PAV3/3 ET25: De leerlingen kunnen bij het oplossen 
van problemen rekening houden met comfort, veilig-
heid en hygiëne. 
 
Werken in teamverband 
 

De leerling/ cursist  
1 gebruikt bij het oplossen van problemen comfortnormen als vereiste crite-

ria bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en optimaliseren van het pro-
bleemoplossend stappenplan. 

2 gebruikt bij het oplossen van problemen veiligheidsnormen en voorschrif-
ten als vereiste criteria bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en optimali-
seren van het probleemoplossend stappenplan. 

3 gebruikt bij het oplossen van problemen hygiënenormen en -voorschriften 
als vereiste criteria bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en optimaliseren 
van het probleemoplossend stappenplan. 

Horizontale samenhang van deze eindterm  
PAV3/3 ET19, ET20, ET21, ET22, ET23 en ET24: zie 
boven 

 

 
 

Deze concretiseringen zijn van belang bij elke eindterm over problemen 
oplossen. 
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PAV3 (3) – ET26 - De leerlingen kunnen met het oog op een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling en 
de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht overleggen en onderhandelen. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET2: De leerlingen kunnen luisteren in interactie met anderen. 
PAV2 ET3: De leerlingen zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwinnen, sa-
menvatten en meedelen. 
PAV2 ET5: De leerlingen kunnen hun eigen mening en gevoelens uiten. 
PAV2 ET6: De leerlingen hanteren gepaste taal en omgangsvormen. 
PAV2 ET20: De leerlingen kunnen  hun dagelijkse leven organiseren. 
PAV2 ET21: De leerlingen kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder 
begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren. 
PAV2 ET22: De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: 
 overleggen en actief deelnemen; 
 instructies uitvoeren; 
 reflecteren. 
PAV2 ET23: De leerlingen kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels 
en procedures. 
 
PAV3(1-2) ET4: De leerlingen kunnen mondeling argumenteren. 
PAV3(1-2) ET6: De leerlingen kunnen zich mondeling duidelijk uiten. 
PAV3(1-2) ET15: De leerlingen kunnen kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organise-
ren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen. 
PAV3(1-2) ET16: De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten 
 overleggen en actief deelnemen; 
 in teamverband instructies uitvoeren; 
 reflecteren en bijsturen. 

 
 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
 
Werken in teamverband 
PAV3/3 ET26: De leerlingen kunnen met het oog op 
een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling 
en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht 
overleggen en onderhandelen. 
PAV3/3 ET27: De leerlingen kunnen zich bij een 
groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team 
genomen beslissing.  
PAV3/3 ET28: De leerlingen kunnen de eigen taken 
van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren. 
PAV3/3 ET29 : De leerlingen kunnen de eigen bijdra-
ge, zowel qua proces als qua product, tussentijds eva-
lueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET30 : De leerlingen kunnen over de eigen 
bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uit-
brengen en erover communiceren. 
PAV3/3 ET31: De leerlingen kunnen het groeps-
resultaat en de teamwerking bespreken met het oog 
op conclusies over de eigen interactievaardigheden. 
PAV3/3 ET32: *De leerlingen kunnen empathie, loyau-
teit en wederzijds respect tonen. 

 
Wat bedoelen we met 

Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij 
het werken in teamverband. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld 
worden van de andere eindtermen rond werken in teamverband. Boven-
dien is het noodzakelijk dat leerlingen gedurende de hele schoolloopbaan 
leren samenwerken. 
 
 

 De leerling/ cursist verwerft de volgende competenties 
Concretiseringen 

De leerling/ cursist 
1 schept in overleg duidelijkheid over de opdracht en over het te bereiken 

doel. 
2 toetst de geïnterpreteerde opdracht bij de opdrachtgever.  
3 past overleg- en onderhandelingstechnieken toe. 
4 stelt in overleg een stappenplan op. 
5 spreekt in overleg een taakverdeling af en legt hierbij de inhoud, de 

werkwijze, het tijdpad en de verantwoordelijkheden vast. 
6 stuurt indien nodig zijn eigen visie bij na overleg in de groep. 

 
 
Sommige leerlingen/ cursisten gaan nog een stap verder 

overleg- en onderhandelingstechnieken: 
brainstormen, rondje houden, ideeën of ervaringen 
uitwisselen, bewust kiezen hoe en wanneer een bij-
drage te leveren, anderen uitnodigen een bijdrage te 
leveren, op eigen initiatief toelichting geven, gerichte 
vragen stellen om informatie op tafel te krijgen, door-
vragen, relaties tussen informatie leggen, vragen stel-
len om punten die door anderen zijn ingebracht te ver-
helderen, effectiviteit van de eigen inbreng evalueren 
en indien nodig verbeteren, duidelijkheid scheppen 
over het gewenste samenwerkingsresultaat, duidelijk-
heid scheppen over individuele en gezamenlijke be-
langen in het bereiken van het samenwerkingsresul-
taat, identificeren en bespreken van eventuele ver-
schillen in belangen,inbrengen van eigen wensen en 
voorkeuren ten aanzien van werkzaamheden, werkwij-
ze en planning, compromissen en groepsbesluiten ac-
cepteren, relevante informatie inbrengen, voorstellen 
doen, steun geven door bijvoorbeeld mee te denken of 
advies te geven, tolerantie tonen voor verschillen in 
mening. 
 

Topper 
 
Horizontale samenhang van deze eindterm 
PAV3/3 ET27, ET28, ET29, ET30, ET31 en ET32: zie 
boven  

De leerling/ cursist maakt bij het vastleggen van de taakverdeling optimaal ge-
bruik van kennis en vaardigheden, kwaliteiten en ervaring van de groepsleden. 
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PAV3 (3) – ET27 - De leerlingen kunnen zich bij een groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team ge-
nomen beslissing. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV3(1-2) ET15: De leerlingen kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uit-
voeren, evalueren en indien nodig bijsturen. 
PAV3(1-2) ET16: De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten 
 overleggen en actief deelnemen; 
 in teamverband instructies uitvoeren; 
 reflecteren en bijsturen. 

 
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij 
het werken in teamverband. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld 
worden van de andere eindtermen rond werken in teamverband. Boven-
dien is het noodzakelijk dat leerlingen gedurende de hele schoolloopbaan 
leren samenwerken. 
 
 

Deze eindterm hoeft geen concretisering. 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
 
Werken in teamverband 
PAV3/3 ET26: De leerlingen kunnen met het oog op 
een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling 
en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht 
overleggen en onderhandelen. 
PAV3/3 ET27: De leerlingen kunnen zich bij een 
groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team 
genomen beslissing.  
PAV3/3 ET28: De leerlingen kunnen de eigen taken 
van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren. 
PAV3/3 ET29 : De leerlingen kunnen de eigen bijdra-
ge, zowel qua proces als qua product, tussentijds eva-
lueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET30 : De leerlingen kunnen over de eigen 
bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uit-
brengen en erover communiceren. 
PAV3/3 ET31: De leerlingen kunnen het groeps-
resultaat en de teamwerking bespreken met het oog 
op conclusies over de eigen interactievaardigheden. 
PAV3/3 ET32: *De leerlingen kunnen empathie, loyau-
teit en wederzijds respect tonen. 

 

   
Wat bedoelen we met   
zich constructief aansluiten: Dit kan zijn: positief 
meewerken, actief deelnemen, meewerken als een 
kritische vriend,     

 

  
Horizontale samenhang van deze eindterm  

 PAV3/3: ET26, ET28, ET29, ET30, ET31 en ET32: zie 
boven  
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PAV3 (3) – ET28 - De leerlingen kunnen de eigen taken van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET22: De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: 

 overleggen en actief deelnemen; 
 instructies uitvoeren; 
 reflecteren. 

PAV2 ET23: De leerlingen kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels 
en procedures. 
 
PAV3(1-2) ET15: De leerlingen kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uit-
voeren, evalueren en indien nodig bijsturen. 
PAV3(1-2) ET16: De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten 
 overleggen en actief deelnemen; 
 in teamverband instructies uitvoeren; 
 reflecteren en bijsturen. 

 
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij 
het werken in teamverband. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld 
worden van de andere eindtermen rond werken in teamverband. Boven-
dien is het noodzakelijk dat leerlingen gedurende de hele schoolloopbaan 
leren samenwerken. 
 
 
De leerling verwerft de volgende competenties 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
 
Werken in teamverband 
PAV3/3 ET26: De leerlingen kunnen met het oog op 
een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling 
en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht 
overleggen en onderhandelen. 
PAV3/3 ET27: De leerlingen kunnen zich bij een 
groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team 
genomen beslissing.  
PAV3/3 ET28: De leerlingen kunnen de eigen taken 
van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren. 
PAV3/3 ET29 : De leerlingen kunnen de eigen bijdra-
ge, zowel qua proces als qua product, tussentijds eva-
lueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET30 : De leerlingen kunnen over de eigen 
bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uit-
brengen en erover communiceren. 
PAV3/3 ET31: De leerlingen kunnen het groeps-
resultaat en de teamwerking bespreken met het oog 
op conclusies over de eigen interactievaardigheden. 
PAV3/3 ET32: *De leerlingen kunnen empathie, loyau-
teit en wederzijds respect tonen. Concretiseringen 
 
 
Horizontale samenhang van deze eindterm 

De leerling/ cursist 
1 voert de eigen taak uit zoals werd afgesproken binnen de groep, zonder 

de totaliteit van de groepsopdracht uit het oog te verliezen. 
2 werkt actief mee aan de gemaakte afspraken, ongeacht het eigen 

standpunt. 
PAV3/3 ET27, ET29, ET30, ET31 en ET32: zie boven 
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PAV3 (3) – ET29 - De leerlingen kunnen de eigen bijdrage, zowel qua proces als qua product, tussentijds evalue-
ren en eventueel bijsturen. 
  

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET22: De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: 
 overleggen en actief deelnemen; 
 instructies uitvoeren; 
 reflecteren. 
PAV2 ET23: De leerlingen kunnen omgaan met formele en informele afspra-
ken, regels en procedures. 
 
PAV3(1-2) ET15: De leerlingen kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organi-
seren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen. 
PAV3(1-2) ET16: De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten 
 overleggen en actief deelnemen; 
 in teamverband instructies uitvoeren; 
 reflecteren en bijsturen. 
 
 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
 
Werken in teamverband 
PAV3/3 ET26: De leerlingen kunnen met het oog op 
een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling 
en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht 
overleggen en onderhandelen. 
PAV3/3 ET27: De leerlingen kunnen zich bij een 
groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team 
genomen beslissing.  
PAV3/3 ET28: De leerlingen kunnen de eigen taken 
van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren. 
PAV3/3 ET29 : De leerlingen kunnen de eigen bijdra-
ge, zowel qua proces als qua product, tussentijds eva-
lueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET30 : De leerlingen kunnen over de eigen 
bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uit-
brengen en erover communiceren. 
PAV3/3 ET31: De leerlingen kunnen het groeps-
resultaat en de teamwerking bespreken met het oog 
op conclusies over de eigen interactievaardigheden. 
PAV3/3 ET32: *De leerlingen kunnen empathie, loyau-
teit en wederzijds respect tonen. 

Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij 
het werken in teamverband. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld 
worden van de andere eindtermen rond werken in teamverband. Boven-
dien is het noodzakelijk dat leerlingen gedurende de hele schoolloopbaan 
leren samenwerken. 

  
Horizontale samenhang van deze eindterm  

De leerling/ cursist verwerft de volgende competenties PAV3/3 ET26, ET27, ET28, ET30, ET31 en ET32: zie 
boven Concretiseringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 De leerling/ cursist  
2 kent het verschil tussen productevaluatie en procesevaluatie. 
3 gaat tijdens het uitvoeren van zijn eigen taak na of de bereikte resultaten 

voldoen aan de vooropgestelde opdracht en planning.  
4 gaat tijdens het uitvoeren van zijn eigen taak na of hij zelf zijn aangega-

ne engagementen nagekomen is. 
5 communiceert met de andere groepsleden over de aangegane engage-

menten.  
6 gaat tijdens het uitvoeren van zijn eigen taak na of de andere groepsle-

den de voor zijn eigen bijdrage belangrijke engagementen zijn nageko-
men  

7 herkent situaties waarin het noodzakelijk, raadzaam of wenselijk kan 
zijn, om de eigen bijdrage eventueel bij te sturen. 

8 onderkent welke eigen inspanningen er nodig zijn om de eigen bijdrage 
bij te sturen. 

9 brengt teamleden op de hoogte, indien hij zich niet aan gemaakte af-
spraken kan houden. 

10 houdt bij het bijsturen van zijn eigen bijdrage rekening met de eigen mo-
gelijkheden en beperkingen en met de totaliteit van de groepsopdracht. 

11 communiceert met de opdrachtgever en/of met de andere groepsleden 
over een eventuele bijsturing van de eigen bijdrage.  

12 confirmeert de gewijzigde eigen bijdrage bij de opdrachtgever en bij de 
andere groepsleden.  

13 onderkent tijdens het uitvoeren van de eigen bijdrage, voor andere per-
sonen relevante informatie en speelt deze door. 
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PAV3 (3) – ET30 - De leerlingen kunnen over de eigen bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uit-
brengen en erover communiceren. 
   
Situering van de eindterm 

 
Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET2: De leerlingen kunnen luisteren in interactie met anderen. 
PAV2 ET3: De leerlingen zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwin-
nen, samenvatten en meedelen. 
PAV2 ET5: De leerlingen kunnen hun eigen mening en gevoelens uiten. 
PAV2 ET6: De leerlingen hanteren gepaste taal en omgangsvormen. 
PAV2 ET22: De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: 

 overleggen en actief deelnemen; 
 instructies uitvoeren; 
 reflecteren. 

PAV2 ET23: De leerlingen kunnen omgaan met formele en informele afspra-
ken, regels en procedures. 
 
PAV3(1-2) ET4: De leerlingen kunnen mondeling argumenteren. 
PAV3(1-2) ET6: De leerlingen kunnen zich mondeling duidelijk uiten. 
PAV3(1-2) ET15: De leerlingen kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organi-
seren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen. 
PAV3(1-2) ET16: De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten 
 overleggen en actief deelnemen; 
 in teamverband instructies uitvoeren; 
 reflecteren en bijsturen. 
 
 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
 
Werken in teamverband 
PAV3/3 ET26: De leerlingen kunnen met het oog op 
een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling 
en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht 
overleggen en onderhandelen. 
PAV3/3 ET27: De leerlingen kunnen zich bij een 
groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team 
genomen beslissing.  
PAV3/3 ET28: De leerlingen kunnen de eigen taken 
van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren. 
PAV3/3 ET29 : De leerlingen kunnen de eigen bijdra-
ge, zowel qua proces als qua product, tussentijds eva-
lueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET30 : De leerlingen kunnen over de eigen 
bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uit-
brengen en erover communiceren. 
PAV3/3 ET31: De leerlingen kunnen het groeps-
resultaat en de teamwerking bespreken met het oog 
op conclusies over de eigen interactievaardigheden. 
PAV3/3 ET32: *De leerlingen kunnen empathie, loyau-
teit en wederzijds respect tonen.  
 
Horizontale samenhang van deze eindterm 
PAV3/3 ET26, ET27, ET28, ET29, ET31 en ET32: zie 
boven 

 

Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij 
het werken in teamverband. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld 
worden van de andere eindtermen rond werken in teamverband. Boven-
dien is het noodzakelijk dat leerlingen gedurende de hele schoolloopbaan 
leren samenwerken. 

   

 
De leerling/ cursist verwerft de volgende competenties 

Concretiseringen 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

De leerling/ cursist 
1 verwoordt hoe en waarom er op een bepaalde manier gewerkt werd. 
2 geeft de essentie van de eigen bijdrage weer. 
3 geeft een stand van zaken van de eigen bijdrage.  
4 signaleert resultaten en knelpunten. 
5 vraagt tussentijdse feedback over de eigen bijdrage. 
6 formuleert wijzigingen  i.f.v. het te bereiken resultaat. 
7 verfijnt de opdracht n.a.v. de tussentijdse rapportering. 
8 pleit, indien aangewezen, voor bijsturing van de groepsopdracht na tus-

sentijdse rapportering van de eigen bijdrage. 
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PAV3 (3) – ET31 - De leerlingen kunnen het groepsresultaat en de teamwerking bespreken met het oog op con-
clusies over de eigen interactievaardigheden. 

Situering van de eindterm 
 

Mogelijke opstappen zijn te vinden bij concretiseringen van de volgende 
eindtermen van de tweede en de derde graad (1 en 2) 
PAV2 ET2: De leerlingen kunnen luisteren in interactie met anderen. 
PAV2 ET3: De leerlingen zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwin-
nen, samenvatten en meedelen. 
PAV2 ET5: De leerlingen kunnen hun eigen mening en gevoelens uiten. 
PAV2 ET6: De leerlingen hanteren gepaste taal en omgangsvormen. 
 
PAV3(1-2) ET4: De leerlingen kunnen mondeling argumenteren. 
PAV3(1-2) ET6: De leerlingen kunnen zich mondeling duidelijk uiten. 

 
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij 
het werken in teamverband. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld 
worden van de andere eindtermen rond werken in teamverband. Boven-
dien is het noodzakelijk dat leerlingen gedurende de hele schoolloopbaan 
leren samenwerken. 
 
 

De leerling/ cursist verwerft de volgende competenties 
Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
 
Werken in teamverband 
PAV3/3 ET26: De leerlingen kunnen met het oog op 
een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling 
en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht 
overleggen en onderhandelen. 
PAV3/3 ET27: De leerlingen kunnen zich bij een 
groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team 
genomen beslissing.  
PAV3/3 ET28: De leerlingen kunnen de eigen taken 
van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren. 
PAV3/3 ET29 : De leerlingen kunnen de eigen bijdra-
ge, zowel qua proces als qua product, tussentijds eva-
lueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET30 : De leerlingen kunnen over de eigen 
bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uit-
brengen en erover communiceren. 
PAV3/3 ET31: De leerlingen kunnen het groeps-
resultaat en de teamwerking bespreken met het oog 
op conclusies over de eigen interactievaardigheden. 
PAV3/3 ET32: *De leerlingen kunnen empathie, loyau-
teit en wederzijds respect tonen. 
 
Horizontale samenhang van deze eindterm 
PAV3/3 ET26, ET27, ET28, ET29, ET30 en ET32: zie 
boven 
 

De groep 
1 toetst het groepsresultaat aan de overeengekomen opdracht. 
2 geeft feedback op het verloop van de samenwerking en op de bereikte 

resultaten ; 
3 is bereid het groepsresultaat en de teamwerking te bespreken, ongeacht 

de kritiek op haar eigen bijdrage. 
 
De leerling/ cursist 
4 krijgt feedback op zijn inbreng en werkwijze. 
 
 
 
Sommige leerlingen/ cursisten gaan nog een stap verder 

 

Topper 
 De leerling/ cursist gebruikt feedback om zijn eigen interactievaardigheden bij te 

sturen. 
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PAV3 (3) – ET32 - *De leerlingen kunnen empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen. 

Situering van de eindterm  Concretiseringen van de volgende eindtermen van de tweede en de derde 
graad (1 en 2) zijn mogelijke opstappen 

PAV2 ET2: De leerlingen kunnen luisteren in interactie met anderen. 
PAV2 ET3: De leerlingen zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwin-
nen, samenvatten en meedelen. 
PAV2 ET5: De leerlingen kunnen hun eigen mening en gevoelens uiten. 
PAV2 ET6: De leerlingen hanteren gepaste taal en omgangsvormen. 
 
PAV3(1-2) ET4: De leerlingen kunnen mondeling argumenteren. 
PAV3(1-2) ET6: De leerlingen kunnen zich mondeling duidelijk uiten. 
 
 
 
Deze eindterm is een schakel in het hele proces dat wordt doorlopen bij 
het werken in teamverband. Deze eindterm kan dus niet losgekoppeld 
worden van de andere eindtermen rond werken in teamverband. Boven-
dien is het noodzakelijk dat leerlingen gedurende de hele schoolloopbaan 
leren samenwerken. 

 
 

De leerling/ cursist verwerft de volgende competenties 

Concretiseringen 

Functionele tekstgeletterdheid 
Functionele kwantitatieve geletterdheid  
Functionele ICT-geletterdheid 
Problemen oplossen 
 
Werken in teamverband 
PAV3/3 ET26: De leerlingen kunnen met het oog op 
een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling 
en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht 
overleggen en onderhandelen. 
PAV3/3 ET27: De leerlingen kunnen zich bij een 
groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team 
genomen beslissing.  
PAV3/3 ET28: De leerlingen kunnen de eigen taken 
van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren. 
PAV3/3 ET29 : De leerlingen kunnen de eigen bijdra-
ge, zowel qua proces als qua product, tussentijds eva-
lueren en eventueel bijsturen. 
PAV3/3 ET30 : De leerlingen kunnen over de eigen 
bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uit-
brengen en erover communiceren. 
PAV3/3 ET31: De leerlingen kunnen het groeps-
resultaat en de teamwerking bespreken met het oog 
op conclusies over de eigen interactievaardigheden. 
PAV3/3 ET32: *De leerlingen kunnen empathie, loyau-
teit en wederzijds respect tonen. 

  
Horizontale samenhang van deze eindterm  
PAV3/3 ET26, ET27, ET28, ET29, ET30 en ET31: zie 
boven 
 

 

De leerling/ cursist 
1 leeft zich in iemands situatie in, brengt er begrip voor op en gaat er tact-

vol mee om. 
2 geeft blijk van een sterke betrokkenheid op de organisatie en de regels 

en afspraken die er gelden. 
3 waardeert het aandeel van de anderen.  
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