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Hulp bij vinden van eindtermen en leerplandoelen     

Het opzoeken van eindtermen en leerplannen = een goede oefening in onderzoekende 
houding. 

 

I. Info uit handvaten voor het ontwerpen van lessen: 

• Tot welk onderwijsnet behoort mijn stageschool, vrij onderwijs, gemeentelijk 
onderwijs of gemeenschapsonderwijs? Je gebruikt het leerplan dat hoort bij het 
juiste onderwijsnet. Kijk naar naam school, website, …. 

- KOV: Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
- GO: Gemeenschapsonderwijs 
- OVSG: Onderwijs van steden en gemeenten 
- Methodescholen: vraag na op je school welk leerplan er gebruikt wordt 

• Waar vind ik de leerplannen? Zie praktijkwebsite, Toledo. 

• In welk leerplan en in welk leerdomein, categorie, dimensie, …  situeert zich dit 
lesonderwerp? 

• Weet ik hoe ik het leerplan voor deze les moet gebruiken? Hoe ik erin op zoek 
moet gaan? 

• Heb ik wel de essentiële leerplandoelen geselecteerd?  

• Zijn er ook domeinoverschrijdende doelen die in deze les aan bod kunnen komen? 
ICT, leren leren, sociale vaardigheden. 

• Kan deze les ook aansluiten bij eindtermen of leerplandoelen van andere 
leergebieden (vakoverschrijdend werken)?  

• Hoe noteer ik deze eindtermen en leerplandoelen?: leerplan, domein (categorie, 
dimensie, …) nummer / code en een omschrijving. 

• Komen deze leerplandoelen ook effectief in mijn les aan bod? Neem niet zomaar 
eindtermen/ leerplandoelen over uit een handleiding. Bekijk deze kritisch, werk je 
hier effectief aan? Selecteer!  

 

In de loop van het tweede jaar zal je voor elk leergebied steeds beter kunnen 
antwoorden op deze vragen. Je zal immers tijdens de lessen leren hoe je de leerplannen 
voor elk leergebied moet gebruiken.  

Ondertussen wordt echter al van je verwacht dat je van bij de eerste stagelessen een 
poging onderneemt om deze rubriek degelijk in te vullen. In sommige handleidingen 
wordt bij de lessen al verwezen naar eindtermen en leerplandoelen. Gebruikt de school 
geen handleiding, raadpleeg een andere handleiding en ga op zoek naar een 
gelijk(aardige) les/leerinhoud. Je kan ook je UCLL-cursus van het leergebied raadplegen 
als hulp. Dit kan je op weg helpen maar mag je niet beletten om toch ook nog zelf te 
gaan kijken in het leerplan. Je moet deze immers leren hanteren in de opleiding.  

Vermeld eindtermen en leerplandoelen. Max. 3 eindtermen / leerplandoelen bij een 
les. 
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II. Hoe de leerplannen en eindtermen gebruiken? 

Eindtermen zijn eerder beknopt omschreven, leerplandoelen zijn meer concreet en 
uitgebreid geformuleerd. Het is dus aangewezen te starten met het zoeken van de 
gepaste leerplandoelen. 

Alle eindtermen vind je op: http://eindtermen.vlaanderen.be/basisonderwijs/index.htm 

Er zijn geen eindtermen voor levensbeschouwelijke vakken (godsdienst, zedenleer)! 

 

Leerplannen vind je allemaal online: zie praktijkwebsite /Toledo. Met deze online 
leerplannen moet je leren werken. Dit vraagt wat oefening. 

1) Leerplannen KOV:  

- Of je zoekt in de leerplannen per leergebied in PDF-versie. Leerplandoelen zijn 
geordend per graad of per leerjaar. In sommige leerplannen vind je de 
concordantie met de eindtermen. In deze leerplannen vind je ook nog meer 
toelichting terug: visie, achtergrond, didactische suggesties, … 

- Of je gebruikt de doelenzoeker: deze biedt een overzicht van alle 
leergebieden, je vindt er een oplijsting van alle leerplandoelen. Kies voor lager 
onderwijs. Je kan dan per leergebied zoeken of de zoekfunctie gebruiken en 
doorheen alle leergebieden tegelijkertijd zoeken. Door het leerplandoel aan te 
klikken, kan je zien of er een eindterm aan gekoppeld is. 

 

2) Leerplannen GO: 

- Je kan kiezen voor een versie van het leerplan per leergebied in Word of PDF. 
Je kan de zoekfunctie gebruiken om gericht te zoeken. Doordenk goed de 
zoekterm die je gebruikt.  

- Er wordt ook verwezen naar de eindtermen die bij het leerplandoel horen. 
Soms is dit duidelijk aangegeven, soms is het wat zoeken (bv. wiskunde). 

 

3) Leerplannen OVSG:  

- Inloggen met code (311) en paswoord (UCLL). 

- Leergebied selecteren, domein selecteren, leerlijn selecteren.  

- Je kan ook de domeinoverschrijdende ET aanklikken (ICT,LL,SV). 

- Via instellingen (links) kan je afbakenen op leeftijd of op niveau (aanzet, 
systematisch, verderwerken of uitbreiding). 

- In dit leerplan kan het handig zijn om vanuit de eindterm te starten, je kan 
dan de eindterm aanklikken zodat je leerplandoelen die bij de eindterm horen 
ziet. 

- Je kan leerplandoelen en eindtermen selecteren en kopiëren naar een 
worddocument.  
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