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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Inhoud 

De opleiding Opfris Derde Graad TSO hoort thuis in het studiegebied ALGEMENE VORMING van 
het volwassenenonderwijs. Zij geeft een opfrissing, die voor bepaalde cursisten nodig is om met 
succes de derde graad van het TSO te kunnen aanvatten. 
 
Na de opleiding kan de cursist vlot instappen in de derde graad TSO3. 

1.1.2 Modules 

De opleiding Opfris Derde Graad TSO bestaat uit 5 modules. De modules zijn: 
 OPF Opfris Natuurwetenschappen TSO 3 
 OPF Opfris Nederlands TSO 3 
 OPF Opfris Engels TSO 3 
 OPF Opfris Frans TSO 3 
 OPF Opfris Wiskunde TSO 3 

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

 

Nr. Opleidingen Code Les-
tijden 

Niveau 

1 Economie AO AV 002 1960 ASO 2 

2 Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 1960 ASO 2 

3 Wetenschappen AO AV 004 1880 ASO 2 

4 Economie - Moderne Talen AO AV 006 1980 ASO 3 

5 Economie - Wiskunde AO AV 007 2000 ASO 3 

6 Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 1860 ASO 3 

7 Moderne Talen - Wetenschappen AO AV 009 2060 ASO 3 

8 Moderne Talen - Wiskunde AO AV 010 2000  ASO 3 

9 Wetenschappen - Wiskunde AO AV 011 2080 ASO 3 
 

10 Opfris Tweede Graad ASO AO AV 017 220 ASO 2 
 

11 Opfris Tweede Graad TSO AO AV 018 220 TSO 2 
 

12 Opfris Derde Graad ASO AO AV 019 380 ASO 3 
 

13 Opfris Derde Graad TSO AO AV 020 340 TSO 3 

14 Aanvullende algemene vorming AO AV 021 780  
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1.3 Modules en leertraject 

1.3.1 Modules 

Naam Code Lestijden Vak 

OPF Opfris Natuurwetenschappen M AV 142 40 Natuurwetenschappen 

OPF Opfris Nederlands  M AV 143 80 Nederlands 

OPF Opfris Engels M AV 144 80 Engels 

OPF Opfris Frans M AV 145 80 Frans 

OPF Opfris Wiskunde TSO3 M AV 141 60 Wiskunde 

1.3.2 Leertraject 

OPF Opfris 

Natuurweten-

Schappen 

TSO 3 8221

40

OPF Opfris 

Nederlands 

TSO 3  8222

80

OPF Opfris 

Engels TSO 3

8223

80

OPF Opfris  

Wiskunde TSO 3

8225

60

OPF Opfris 

Frans TSO 3

8224

80

OPFRIS 

DERDE 

GRAAD TSO 

340 Lt   35001
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module OPF Opfris Natuurwetenschappen TSO 3 (142) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “OPF Opfris Natuurwetenschappen” verwerft de cursist een aantal competenties die 
noodzakelijk zijn om aan de modules aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica van de opleidingen 
Algemene vorming TSO3 te kunnen beginnen. 

2.1.2 Instapvereisten 

Geen 

2.1.3 Studieduur 

 40 Lt 

2.1.4 Basiscompetenties 

Module OPF Opfris Natuurwetenschappen TSO 3 M AV 142 

De cursist kan  

Algemene, thematische en kaarten van plattegronden lezen, daarbij 
gebruik makend van legende, schaal en oriëntatie 

M AV 142 BC 01 

Kaarten en aardrijkskundige elementen in een atlas opzoeken M AV 142 BC 02 

De verschillende reliëfvormen herkennen M AV 142 BC 03 

Een algemene opbouw van de bodem eenvoudig weergeven M AV 142 BC 04 

Elementaire begrippen beschrijven over 
 het onderscheid weer en klimaat 
 de relatie van weer en klimaat met plantengroei, menselijke en 

dierlijke activiteiten 

M AV 142 BC 05 

Elementaire begrippen i.v.m. demografische evoluties beschrijven M AV 142 BC 06 

Ementaire begrippen i.v.m. economische aardrijkskunde beschrijven M AV 142 BC 07 

Uit tabellen, grafieken, diagrammen of kaarten, relevante informatie 
selecteren.  

M AV 142 BC 08 

Voor twee variabelen, de  informatie in een aangepaste grafische vorm 
weergeven 

M AV 142 BC 09 

Kunnen een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met 
betrekking tot:  

 het aflezen van bepaalde waarden  
 het interpreteren van het globale verloop (constant, stijgen, 

dalen) 
 het aflezen van extreme waarden  

M AV 142 BC 10 
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2.2 Module OPF Opfris Nederlands TSO 3 (143) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “OPF Opfris Nederlands” verwerft de cursist een aantal cruciale vaardigheden, 
kennisinhouden en attitudes die nodig zijn om met redelijke kansen op succes in te stappen in de 
module “Nederlands 1” van de 3de graad TSO. 

2.2.2 Instapvereisten 

Geen 

2.2.3 Studieduur 

80 Lt 

2.2.4 Basiscompetenties 

Module OPF Opfris Nederlands TSO 3 M AV 143 

Luisteren  

De cursist kan  

Op structurerend niveau  

Luisteren naar informatieve teksten bestemd voor een onbekend publiek 
 verslagen, presentaties,  interviews  
 informatieve programma's, aangeboden via diverse media en 

multimediale informatiedragers 

M AV 143 BC L01 

Op beoordelend niveau  

Luisteren naar activerende boodschappen voor een onbekend publiek M AV 143  BC L02 

  

De cursisten kunnen  

Bij de planning en uitvoering van en bij de reflectie op de luistertaken 
 hun luisterdoel(en) bepalen 
 het (de) tekstdoel(en) vaststellen 
 bijkomende informatie vragen 
 onderwerp en hoofdgedachte(n) identificeren 
 gericht informatie selecteren en ordenen 
 inhoudelijke en functionele relaties tussen tekstonderdelen vaststellen 
 de functie van bijgeleverde visuele informatie vaststellen 

M AV 143  BC L03 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 te luisteren 
 een onbevooroordeelde luisterhouding aan te nemen 
 een ander te laten uitspreken 
 te reflecteren op hun eigen luisterhouding 
 het beluisterde te toetsen aan eigen kennis en inzichten 

M AV 143  BC L04 

 
 

Spreken/gesprekken voeren  

De cursisten kunnen  

Op structurerend niveau  

Ten aanzien van een bekende volwassene 
 de informatie presenteren die ze in het kader van een bepaalde 

opdracht hebben verzameld 
 gevoelens uitdrukken, persoonlijke ervaringen en interesses 

presenteren 

M AV 143  BC S01 

Voor een onbekend publiek routes, situaties, personen beschrijven 
en  gebeurtenissen verslaan 

M AV 143  BC S02 
 

  

Op beoordelend niveau  



  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  23 november 2006 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Algemene Vorming - Opfris Derde Graad TSO 
Versie 1.0 BVR Pagina 7 van 19 

Voor een onbekend publiek activerende boodschappen formuleren M AV 143  BC S03 

  

De cursisten kunnen  

Bij de planning en uitvoering van en bij de reflectie op de spreektaken 
 hun spreek-en gespreksdoel(en) bepalen 
 hun publiek beschrijven 
 naar gelang van hun spreek-, gespreksdoel(en) en publiek 

o gericht informatie selecteren en in een duidelijke vorm 
verwoorden 

o bijkomende info vragen 
o hun taalgebruik aanpassen 
o inhoudelijke en functionele relaties tussen tekstonderdelen 

vaststellen en verwoorden 
o visuele informatie gebruiken 

 gespreksconventies hanteren om gesprekken te beginnen, te 
onderbreken, gaande te houden en af te sluiten 

 adequaat reageren op de inbreng van gesprekspartner(s) 

M AV 143  BC S04 

Binnen de gepaste communicatiesituaties de bereidheid opbrengen om 
 te spreken 
 Algemeen Nederlands te spreken 
 een kritische houding aan te nemen tegenover hun eigen spreek- en 

gespreksgedrag 

M AV 143  BC S05 

 
 

Lezen  

De cursisten kunnen  

Op structurerend niveau  

Informatieve teksten lezen bestemd voor een onbekend publiek 
 schema’s, tabellen, hyperteksten 
 zakelijke brieven 

M AV 143  BC R01 

Op beoordelend niveau  

Tekstsoorten lezen bestemd voor een onbekend publiek 
Informatieve teksten en informatiebronnen, zowel in gedrukte als 
elektronische vorm: 
 van praktische aard (zoals spoorboekje, vakantieregeling) 
 van encyclopedische aard (zoals woordenboek, catalogus) 

M AV 143  BC R02 

  

De cursisten kunnen  

Bij de planning en uitvoering van en bij de reflectie op de leestaken 
 hun leesdoel(en) bepalen 
 het (de) tekstdoel(en) vaststellen 
 functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen 
 onderwerp en hoofdgedachte(n) aanduiden 
 de structuur van een tekst in grote lijnen aanduiden 
 inhoudelijke en functionele relaties tussen tekstonderdelen vaststellen 

M AV 143  BC R03 

Verschillende strategieën aanwenden om aan onbekende woorden 
betekenis toe te kennen. Het gaat om het gebruiken van 

 de context 
 het woordenboek 

M AV 143  BC R04 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 te lezen 
 lezend informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp 
 de verkregen informatie aan eigen kennis en inzicht te toetsen en te 

vergelijken met informatie uit andere bronnen 
 hun persoonlijk oordeel over bepaalde teksten te formuleren 

M AV 143  BC R05 
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Schrijven  

De cursisten kunnen  

Op structurerend niveau  

Informatieve teksten schrijven bestemd voor een onbekend publiek  
 notities tijdens een les, samenvattingen en schema’s van 

studieteksten, verslagen 
 vragen om inlichtingen, relevante formulieren 
 zakelijke brieven 

M AV 143  BC W01 

  

De cursisten kunnen  

Bij de planning en uitvoering van en bij de reflectie op de schrijftaken 
 hun schrijfdoel(en) bepalen 
 gericht informatie zoeken, ordenen en verwerken 
 een logische tekstopbouw creëren met aandacht voor inhoudelijke en 

functionele relaties 
 eigen tekst reviseren 
 inhouds- en vormconventies van de taal verzorgen 
 gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie 

M AV 143  BC W02 

Binnen de gepaste situaties de nodige bereidheid opbrengen om 
 te schrijven 
 schriftelijk informatie te verstrekken 
 te reflecteren op hun eigen schrijfproces en op inhoud en vorm van 

hun schrijfproduct 
 taal, indeling, spelling, handschrift en lay-out te verzorgen 

M AV 143  BC W03 

 
 
 

Literatuur  

De cursisten kunnen  

Vanuit een tekstervarende manier van lezen verschillen aanwijzen in de 
benadering van de werkelijkheid in 
 fictionele en zakelijke teksten 
 verhaal, gedicht 

M AV 143  L01 

Vanuit een tekstervarende manier van lezen 
 enkele literaire vormen herkennen zoals column, kortverhaal, strip, 

roman, poëzie 
 in deze teksten enkele verhaalelementen herkennen (personages, 

spanning, thema, tijd, ruimte, ik- en hijverteller) 

M AV 143  L02 

  

De cursisten kunnen  

Informatie over literatuur verzamelen en gebruiken. Zij maken hierbij 
kennis met het aanbod van informatiekanalen zoals  bibliotheek, krant, 
tijdschrift, radio- en tv-programma's, multimedia 

M AV 143  L03 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 literaire teksten te lezen 
 over hun eigen literaire leeservaring te spreken en te schrijven 

M AV 143  L04 
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Taalbeschouwing  

De cursisten kunnen  

De volgende verschijnselen in het taalgebruik herkennen en benoemen  
 verbanden tussen informatiedelen (tekstopbouw) 

o alinea en zin / uiting 
o inleiding-midden-slot 
o middel-doel 
o oorzaak-gevolg 

 betekenis van informatie (tekstopbouw) 
o feiten en meningen 
o voor- en nadelen 
o pro's en contra's 
o overeenkomsten en verschillen 

 woordleer: afleiding, samenstelling 
 zinsleer: directe en indirecte rede, actieve en passieve zinnen, 

samengestelde zinnen 

M AV 143  T01 
 

  

De cursisten kunnen  

Verschillende strategieën toepassen om aan onbekende woorden 
betekenis te geven. Het gaat om het gebruiken van 
 de context 
 het woordenboek 

M AV 143  T02 

De nodige bereidheid opbrengen om over hun eigen taalgebruik en het 
taalsysteem na te denken 

M AV 143  T03 
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2.3 Module OPF Opfris Engels TSO 3 (144) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “OPF Opfris Engels” verwerft de cursist een aantal vaardigheden, kennisinhouden en 
attitudes die nodig zijn om met redelijke kansen op succes in te stappen in de module “Engels 1” van 
de 3de graad TSO. 

2.3.2 Instapvereisten 

Geen 

2.3.3 Studieduur 

80 Lt 

2.3.4 Basiscompetenties 

 

Module OPF Opfris Engels TSO 3 M AV 144 

Luisteren  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau  

Het globale onderwerp bepalen en relevante informatie selecteren 
 in mededelingen (informatieve teksten) 
 in publieke aankondigingen en instructies (prescriptieve teksten) 

M AV 144 BC L01 

Het globale onderwerp bepalen, de hoofdgedachte achterhalen, een 
spontane mening/appreciatie vormen en de gedachtegang volgen  
in door beeldmateriaal ondersteunde reclameboodschappen 

M AV 144  BC L02 

De gesprekspartner voldoende begrijpen om deel te nemen aan een 
rechtstreeks of telefonisch gesprek 

M AV 144  BC L03 

  

De cursisten kunnen  

De functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren van de luistertaak 
gebruiken 
 m.b.t. vorm, betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 

grammaticale constructies 
 m.b.t. uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen 

M AV 144  BC L04 

Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun luistertaken 
leerstrategieën toepassen die het bereiken van het luisterdoel be-
vorderen 
 relevante kennis i.v.m. inhoud oproepen en gebruiken 
 zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een klankstroom niet 

alles kunnen begrijpen 

M AV 144  BC L05 

Communicatiestrategieën aanwenden. Dit betekent dat ze 
 zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat iets betekent 
 gebruik maken van beeldmateriaal en context  
 verzoeken om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te 

wijzen, iets in andere woorden te zeggen, iets te spellen 

M AV 144  BC L06 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 belangstelling op te brengen voor wat de spreker zegt 
 grondig en onbevooroordeeld te luisteren 
 luisterconventies te respecteren 
 zich in te leven in de socio-culturele wereld van de spreker 

M AV 144  BC L07 

  

Tekstkenmerken voor luisteren 
De te beluisteren teksten vertonen de volgende kenmerken 
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 ze hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld 
maar ook af en toe met onderwerpen van meer algemene aard 

M AV 144  BC LT01 

 ze geven redundante informatie en zijn vrij concreet M AV 144  BC LT02 

 ze worden in een normaal spreektempo gebracht en zijn goed 
gearticuleerd 

M AV 144  BC LT03 

 ze zijn kort, eenvoudig geformuleerd en gestructureerd M AV 144  BC LT04 

 ze vertonen weinig afwijking t.o.v. de standaardtaal M AV 144  BC LT05 

 
 

Spreken/Gesprekken voeren  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau  

Beknopte informatie geven over zichzelf, hun omgeving en hun leefwe-
reld en soortgelijke informatie vragen 

M AV 144  BC S01 

Informatie geven en vragen bij eenvoudige documenten, zoals foto’s en 
formulieren (informatieve teksten) 

M AV 144  BC S02 

Een eenvoudige spontane mening/appreciatie geven over een vertrouwd 
onderwerp 

M AV 144  BC S03 

Deelnemen aan een rechtstreeks of telefonisch gesprek M AV 144  BC S04 

  

De cursisten kunnen  

Functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren van de 
spreektaak/gesprekstaak, gebruiken 
 m.b.t. vorm, betekenis, reële gebruikscontext van woorden en gram-

maticale constructies 
 m.b.t. uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen 

M AV 144  BC S05 

Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
spreektaak/gesprekstaak leerstrategieën toepassen die het bereiken van 
het spreekdoel bevorderen 
 relevante voorkennis oproepen en gebruiken 

M AV 144  BC S06 

Communicatiestrategieën aanwenden. Dit betekent dat ze 
 gebruik maken van non-verbaal gedrag 
 zeggen dat ze iets niet begrijpen, verzoeken om langzamer te spre-

ken, iets aan te wijzen 

M AV 144  BC S07 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 het woord te nemen 
 in te zien dat goed luisteren een voorwaarde is om tot goed spreken 

te komen 

M AV 144  BC S08 

  

Tekstkenmerken voor spreken 
De te produceren teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld 
maar ook af en toe met onderwerpen van meer algemene aard 

M AV 144  BC ST01 

 ze zijn zeer eenvoudig geformuleerd en worden nog vrij langzaam 
uitgesproken 

M AV 144  BC ST02 

 ze leggen de nadruk op doeltreffendheid eerder dan op 
vormcorrectheid 

M AV 144  BC ST03 

 
 

Lezen  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau   
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Het globale onderwerp bepalen, de hoofdgedachte achterhalen en rele-
vante informatie selecteren in 
 informatieve teksten, zoals schema's, tabellen, mededelingen, 

folders, formulieren, informele boodschappen (brieven, e-mail) en 
berichtjes 

 in prescriptieve teksten zoals instructies, opschriften, waarschuwin-
gen, gebruiksaanwijzingen en reclameboodschappen 

M AV 144  BC R01 

  

De cursisten kunnen  

De functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren van de leestaak 
gebruiken 
 m.b.t. vorm, betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 

grammaticale constructies 
 m.b.t. spelling en interpunctie 

M AV 144  BC R02 

Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun leestaken 
leerstrategieën toepassen die het bereiken van het leesdoel bevorderen 
 relevante kennis in verband met de inhoud oproepen en gebruiken 
 het leesdoel bepalen 
 de tekstsoort herkennen 
 de lay-out interpreteren (b.v. subtitels) 
 zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een tekst niet alle woor-

den begrijpen 
 belangrijke informatie aanduiden 

M AV 144  BC R03 

Communicatiestrategieën aanwenden. Dit betekent dat ze 
 de betekenis van ongekende woorden afleiden uit de context 
 doelmatig traditionele en elektronische hulpbronnen en gegevensbe-

standen raadplegen 
 gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal (foto's, 

cartoons, tabellen, schema’s) 

M AV 144  BC R04 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 zich te concentreren op wat ze willen vernemen 
 zich in te leven in de socio-culturele wereld van de schrijver 
 onder begeleiding te reflecteren op hun eigen leesgedrag 

M AV 144  BC R05 

  

Tekstkenmerken voor lezen 
De te lezen teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld 
maar ook af en toe met onderwerpen van meer algemene aard 

M AV 144  BC RT01 

 ze geven redundante informatie en zijn vrij concreet M AV 144  BC RT02 

 ze zijn kort, eenvoudig geformuleerd en gestructureerd M AV 144  BC RT03 

 
 
 

Schrijven  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau  

Voor hen functionele formulieren en vragenlijsten invullen M AV 144  BC W01 

Een mededeling schrijven M AV 144  BC W02 

Op structurerend niveau  

Een brief en een e-mail schrijven M AV 144  BC W03 

  

De cursisten kunnen  

De functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren van de schrijftaak, 
gebruiken 
 m.b.t. vorm, betekenis, reële gebruikscontext van woorden en gram-

maticale constructies 
 m.b.t. spelling en interpunctie 

M AV 144  BC W04 
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Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun schrijftaken leer-
strategieën toepassen die het bereiken van het schrijfdoel bevorderen 
 relevante voorkennis oproepen en gebruiken 
 rekening houden met het doelpubliek 
 informatie verzamelen, ook via elektronische hulpbronnen 
 passende lay-out gebruiken 

M AV 144  BC W05 

Communicatiestrategieën aanwenden. Dit betekent dat ze 
 traditionele en elektronische hulpbronnen raadplegen 
 bij het schrijfproces gebruik maken van mogelijkheden van ICT 
 het juiste woord vragen of opzoeken 
 gebruik maken van een model of een in de klas behandelde tekst 

M AV 144  BC W06 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 geschreven teksten kritisch na te lezen op vorm en inhoud en om 

van vroegere fouten te leren 
 zorg te besteden aan de presentatie van hun geschreven teksten 
 desgevallend de schrijfwijze van een woord op te zoeken 

M AV 144  BC W07 

  

Tekstkenmerken voor schrijven 
De te schrijven teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld 
maar ook reeds af en toe met onderwerpen van meer algemene 
aard 

M AV 144  BC WT01 

 ze zijn kort en zeer eenvoudig geformuleerd M AV 144  BC WT02 

 ze leggen de nadruk op doeltreffendheid eerder dan op 
vormcorrectheid 

M AV 144  BC WT03 
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2.4 Module OPF Opfris Frans TSO 3 (145) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “OPF Opfris Frans” verwerft de cursist een aantal vaardigheden, kennisinhouden en 
attitudes die nodig zijn om met redelijke kansen op succes in te stappen in de module “Frans 1” van 
de 3de graad TSO. 

2.4.2 Instapvereisten 

Geen 

2.4.3 Studieduur 

80 Lt 

2.4.4 Basiscompetenties 

 

Module OPF Opfris Frans TSO 3 M AV 145 

Luisteren  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau  

Het globale onderwerp bepalen en relevante informatie selecteren 
 in mededelingen (informatieve teksten) 
 in publieke aankondigingen en instructies (prescriptieve teksten) 

M AV 145 BC L01 

Het globale onderwerp bepalen, de hoofdgedachte achterhalen, een 
spontane mening/appreciatie vormen en de gedachtegang volgen  
in door beeldmateriaal ondersteunde reclameboodschappen 

M AV 145 BC L02 

De gesprekspartner voldoende begrijpen om deel te nemen aan een 
rechtstreeks of telefonisch gesprek 

M AV 145 BC L03 

  

De cursisten kunnen  

De functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren van de luistertaak 
gebruiken 
 m.b.t. vorm, betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 

grammaticale constructies 
 m.b.t. uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen 

M AV 145 BC L04 

Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun luistertaken 
leerstrategieën toepassen die het bereiken van het luisterdoel be-
vorderen 
 relevante kennis i.v.m. inhoud oproepen en gebruiken 
 zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een klankstroom niet 

alles kunnen begrijpen 

M AV 145 BC L05 

Communicatiestrategieën aanwenden. Dit betekent dat ze 
 zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat iets betekent 
 gebruik maken van beeldmateriaal en context  
 verzoeken om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te 

wijzen, iets in andere woorden te zeggen, iets te spellen 

M AV 145 BC L06 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 belangstelling op te brengen voor wat de spreker zegt 
 grondig en onbevooroordeeld te luisteren 
 luisterconventies te respecteren 
 zich in te leven in de socio-culturele wereld van de spreker 

M AV 145 BC L07 

  

Tekstkenmerken voor luisteren 
De te beluisteren teksten vertonen de volgende kenmerken 
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 ze hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld 
maar ook af en toe met onderwerpen van meer algemene aard 

M AV 145 BC LT01 

 ze geven redundante informatie en zijn vrij concreet M AV 145 BC LT02 

 ze worden in een normaal spreektempo gebracht en zijn goed 
gearticuleerd 

M AV 145 BC LT03 

 ze zijn kort, eenvoudig geformuleerd en gestructureerd M AV 145 BC LT04 

 ze vertonen weinig afwijking t.o.v. de standaardtaal M AV 145 BC LT05 

 
 

Spreken/Gesprekken voeren  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau  

Beknopte informatie geven over zichzelf, hun omgeving en hun leefwe-
reld en soortgelijke informatie vragen 

M AV 145 BC S01 

Informatie geven en vragen bij eenvoudige documenten, zoals foto’s en 
formulieren (informatieve teksten) 

M AV 145 BC S02 

Een eenvoudige spontane mening/appreciatie geven over een vertrouwd 
onderwerp 

M AV 145 BC S03 

Deelnemen aan een rechtstreeks of telefonisch gesprek M AV 145 BC S04 

  

De cursisten kunnen  

Functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren van de 
spreektaak/gesprekstaak, gebruiken 
 m.b.t. vorm, betekenis, reële gebruikscontext van woorden en gram-

maticale constructies 
 m.b.t. uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen 

M AV 145 BC S05 

Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
spreektaak/gesprekstaak leerstrategieën toepassen die het bereiken van 
het spreekdoel bevorderen 
 relevante voorkennis oproepen en gebruiken 

M AV 145 BC S06 

Communicatiestrategieën aanwenden. Dit betekent dat ze 
 gebruik maken van non-verbaal gedrag 
 zeggen dat ze iets niet begrijpen, verzoeken om langzamer te spre-

ken, iets aan te wijzen 

M AV 145 BC S07 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 het woord te nemen 
 in te zien dat goed luisteren een voorwaarde is om tot goed spreken 

te komen 

M AV 145 BC S08 

  

Tekstkenmerken voor spreken 
De te produceren teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld 
maar ook af en toe met onderwerpen van meer algemene aard 

M AV 145 BC ST01 

 ze zijn zeer eenvoudig geformuleerd en worden nog vrij langzaam 
uitgesproken 

M AV 145 BC ST02 

 ze leggen de nadruk op doeltreffendheid eerder dan op 
vormcorrectheid 

M AV 145 BC ST03 

 
 

Lezen  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau   
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Het globale onderwerp bepalen, de hoofdgedachte achterhalen en rele-
vante informatie selecteren in 
 informatieve teksten, zoals schema's, tabellen, mededelingen, 

folders, formulieren, informele boodschappen (brieven, e-mail) en 
berichtjes 

 in prescriptieve teksten zoals instructies, opschriften, waarschuwin-
gen, gebruiksaanwijzingen en reclameboodschappen 

M AV 145 BC R01 

  

De cursisten kunnen  

De functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren van de leestaak 
gebruiken 
 m.b.t. vorm, betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 

grammaticale constructies 
 m.b.t. spelling en interpunctie 

M AV 145 BC R02 

Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun leestaken 
leerstrategieën toepassen die het bereiken van het leesdoel bevorderen 
 relevante kennis in verband met de inhoud oproepen en gebruiken 
 het leesdoel bepalen 
 de tekstsoort herkennen 
 de lay-out interpreteren (b.v. subtitels) 
 zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een tekst niet alle woor-

den begrijpen 
 belangrijke informatie aanduiden 

M AV 145 BC R03 

Communicatiestrategieën aanwenden. Dit betekent dat ze 
 de betekenis van ongekende woorden afleiden uit de context 
 doelmatig traditionele en elektronische hulpbronnen en gegevensbe-

standen raadplegen 
 gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal (foto's, 

cartoons, tabellen, schema’s) 

M AV 145 BC R04 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 zich te concentreren op wat ze willen vernemen 
 zich in te leven in de socio-culturele wereld van de schrijver 
 onder begeleiding te reflecteren op hun eigen leesgedrag 

M AV 145 BC R05 

  

Tekstkenmerken voor lezen 
De te lezen teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld 
maar ook af en toe met onderwerpen van meer algemene aard 

M AV 145 BC RT01 

 ze geven redundante informatie en zijn vrij concreet M AV 145 BC RT02 

 ze zijn kort, eenvoudig geformuleerd en gestructureerd M AV 145 BC RT03 

 
 
 

Schrijven  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau  

Voor hen functionele formulieren en vragenlijsten invullen M AV 145 BC W01 

Een mededeling schrijven M AV 145 BC W02 

Op structurerend niveau  

Een brief en een e-mail schrijven M AV 145 BC W03 

  

De cursisten kunnen  

De functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren van de schrijftaak, 
gebruiken 
 m.b.t. vorm, betekenis, reële gebruikscontext van woorden en gram-

maticale constructies 
 m.b.t. spelling en interpunctie 

M AV 145 BC W04 
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Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun schrijftaken leer-
strategieën toepassen die het bereiken van het schrijfdoel bevorderen 
 relevante voorkennis oproepen en gebruiken 
 rekening houden met het doelpubliek 
 informatie verzamelen, ook via elektronische hulpbronnen 
 passende lay-out gebruiken 

M AV 145 BC W05 

Communicatiestrategieën aanwenden. Dit betekent dat ze 
 traditionele en elektronische hulpbronnen raadplegen 
 bij het schrijfproces gebruik maken van mogelijkheden van ICT 
 het juiste woord vragen of opzoeken 
 gebruik maken van een model of een in de klas behandelde tekst 

M AV 145 BC W06 

De nodige bereidheid opbrengen om 
 geschreven teksten kritisch na te lezen op vorm en inhoud en om 

van vroegere fouten te leren 
 zorg te besteden aan de presentatie van hun geschreven teksten 
 desgevallend de schrijfwijze van een woord op te zoeken 

M AV 145 BC W07 

  

Tekstkenmerken voor schrijven 
De te schrijven teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld 
maar ook reeds af en toe met onderwerpen van meer algemene 
aard 

M AV 145 BC WT01 

 ze zijn kort en zeer eenvoudig geformuleerd M AV 145 BC WT02 

 ze leggen de nadruk op doeltreffendheid eerder dan op 
vormcorrectheid 

M AV 145 BC WT03 
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2.5 Module OPF Opfris Wiskunde TSO3 (141) 

2.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “OPF Opfris wiskunde TSO3” verwerft de cursist bij wijze van opfrissing een aantal 
vaardigheden, kennisinhouden en attitudes die nodig zijn om met redelijke kansen op succes in te 
stappen in de module “Wiskunde 1” van de Algemene vorming TSO3.   

2.5.2 Instapvereisten 

Geen 

2.5.3 Studieduur 

60 Lt 

2.5.4 Basiscompetenties 

Module OPF Opfris Wiskunde TSO3 M AV 141 

De cursisten kunnen  

Getallenleer en algebra  

vlot rekenen, mede m.b.v. een rekentoestel, met getallen in decimale 
vorm en in breukvorm en desgevallend in wetenschappelijke notatie.  
Concretiseringen:  
- de hoofdbewerkingen uitvoeren met gehele en rationale getallen 
- de rekenregels en –afspraken (volgorde, haakjes) toepassen 
- doelgericht de verschillende mogelijkheden van een rekentoestel 
gebruiken om te rekenen met decimale getallen 
- elementaire berekeningen met machten met vierkantswortels uitvoeren 
- de reële getallen voorstellen op een getallenas 

M AV 141 BC 01 

vlot omgaan met lettervormen, formules en eerstegraadsvergelijkingen. 

Concretiseringen:  
- letters gebruiken als middel om te veralgemenen 
- eenvoudige verbanden beschrijven tussen variabelen met behulp van 
formules 
- vergelijkingen van de eerste graad in één onbekende algebraïsch 
oplossen  
- de waarde berekenen van een variabele in een formule bij vervanging 
van de andere variabele(n) door een getal 
- betekenisvolle formules omvormen en één variabele in functie van de 
andere schrijven 

M AV 141 BC 02 

Tabellen en grafieken   

de samenhang aangeven tussen verschillende voorstellingswijzen van 
het verband tussen variabelen, m.n. verwoording, tabel, grafiek en 
formule (voorschrift) van het verband tussen variabelen. 
Concretiseringen: 
- een tabel maken van het verband tussen variabelen in een gegeven 
betekenisvolle situatie  
- in een opportuun gekozen assenstelsel, een grafiek tekenen van het 
verband tussen variabelen in een gegeven betekenisvolle situatie  
- een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met betrekking 
tot:  

het aflezen van bepaalde waarden  
het aflezen van extreme waarden  
het interpreteren van het globale verloop (constant, stijgen, 
dalen)  

- de onderlinge ligging van twee grafieken vergelijken en interpreteren 

M AV 141 BC 03 
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voor eerstegraadsfuncties 
- de grafiek maken  
- uit de grafiek het nulpunt, de tekenverandering, het stijgen of dalen 
afleiden. 
Concretiseringen:  
- voor de grafiek getalwaarden van de functie berekenen (tabel) 
uitgaande van het voorschrift 
- het voorschrift bepalen van een eerstegraadsfunctie die gegeven is 
door een grafiek of een tabel 

M AV 141 BC 04 

Statistiek   

De cursisten 
- interpreteren statistische gegevens uit frequentietabellen en diverse 
grafische voorstellingen. 

M AV 141 BC 05 

- gebruiken in betekenisvolle situaties mediaan, gemiddelde en 
kwartielen van statistische gegevens bij het trekken van conclusies. 

M AV 141 BC 06 

Algemeen (* = attitudes)  

De cursisten:  

- begrijpen en gebruiken wiskundetaal M AV 141 BC 07 

- passen probleemoplossende vaardigheden toe. M AV 141 BC 08 

- reflecteren op de gemaakte keuzes voor representatie- en 
oplossingstechnieken  

M AV 141 BC 09 

- gebruiken informatie- en communicatietechnologie om wiskundige 
informatie te verwerken, te berekenen, uit te voeren of om wiskundige 
problemen te onderzoeken  

M AV 141 BC 10 

- controleren de resultaten op hun betrouwbaarheid M AV 141 BC 11 

- *ontwikkelen zelfregulatie: het oriënteren op de probleemstelling, het 
plannen, het uitvoeren en het bewaken van het oplossingsproces 

M AV 141 BC 12 

- *ontwikkelen zelfvertrouwen door succeservaring bij het oplossen van 
wiskundige problemen 

M AV 141 BC 13 

- *ontwikkelen bij het aanpakken van problemen zelfstandigheid en 
doorzettingsvermogen  

M AV 141 BC 14 

- *zijn gericht op samen werken om de eigen mogelijkheden te vergroten M AV 141 BC 15 

 


