
Onderwijsdoelen
3de graad secundair

geen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen meer
eindtermen ingedeeld in sleutelcompetenties
specifieke eindtermen opgedeeld in wetenschapsdomeinen

Nieuw?

Eindterm = te bereiken bij leerlingengroep
Attitudinale eindtermen = na te streven
Specifieke eindterm = te bereiken bij leerlingengroep
(2de graad = cesuurdoel)

Minimumdoelen:

vorige eindtermen al meer dan 20 jaar oud
aanpassing aan nieuwe kennis en toepassingen
beter aansluiten op hogere opleidingen (doorstroom)

Waarom modernisering?

eindtermen te omvangrijk en gedetailleerd
bedreigen onderwijskwaliteit en vrijheid
onvoldoende lestijd
minder diepgang, oppervlakkigheid
geen tijd voor remediëren, differentiëren en excelleren

Kritiek katholiek onderwijs?

Niet alleen kritiek op INPUT (eindtermen), maar ook op OUTPUT
(centrale toetsen)
Vraag? versobering van de eindtermen

onthouden 
begrijpen 
toepassen 
analyseren 
evalueren 
creëren

Tool: taxonomie van Bloom: 
indeling van kennisniveaus

Het Grondwettelijk Hof heeft de nieuwe
eindtermen van de tweede en derde graad
secundair onderwijs vernietigd. Dit arrest
heeft geen onmiddellijke gevolgen. De nieuwe
eindtermen kunnen nog 3 schooljaren blijven
gelden, dus tot en met schooljaar 2024-2025.



Sleutelcompetenties?
= clusters van inhoudelijk verwante competenties die de leerlingen moeten verwerven om te functioneren in
de maatschappij en zich persoonlijk te ontplooien.

Onderwijsdoelen - 3de graad secundair

Lichamelijke en geestelijke gezondheid
Nederlands
Andere talen
Digitale competenties
Sociaal-relationale competenties
Wiskunde, wetenschappen, technologie en STEM
Burgerschap
Historisch bewustzijn
Ruimtelijk bewustzijn
Duurzaamheid
Economische competenties
Juridische competenties
Leercompetenties
Zelfbewustzijn
Ondernemingszin
Cultureel bewustzijn

16 sleutelcompetenties voor de basisvorming

De eindtermen van de basisvorming worden niet langer gekoppeld aan vakken maar aan
sleutelcompetenties, vb. "Competenties in andere talen"
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communicatieve vaardigheden
grammatica
strategieën
relatie tussen taal enerzijds en cultuur en maatschappij anderzijds
literatuurbeleving 

De eindtermen zetten in op:

Nederlands
digitale competenties (digitale media)
burgerschap (socioculturele kennis)
cultureel bewustzijn (literatuur)
...

De sleutelcompetenties "Andere talen" hangen samen met:

Andere talen receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddelen in relevante
situaties.
Kenmerken en principes van andere talen begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren.
Inzicht hebben in vreemde talen als exponenten en delen van culturen en maatschappijen.
Literatuur in vreemde talen beleven.

Bouwstenen:

minimaal (doelzin - kennisonderdeel - dimensie)
eventueel aangevuld met context en / of tekstkenmerken

Format = competentiegericht:

feitenkennis (vb. woordenschat)
conceptuele kennis (vb. registers, grammatica)
procedurele kennis (vb. strategieën, gebruik van grammatica)
metacognitieve kennis (vb. reflectie, eigen mogelijkheden)

Kennis

cognitieve dimensie (taxonomie van Bloom)
psychomotorische dimensie
affectieve dimensie

Dimensie
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Onthouden: De leerling onthoudt het materiaal zoals het gepresenteerd is. Het gebruikte werkwoord  is herkennen.

Begrijpen: De leerling voegt iets toe aan kennis (een eigen voorbeeld geven), voert een bewerking uit op kennis (een logische conclusie
afleiden) of legt verbanden tussen voorkennis en nieuwe kennis (een oorzaak-gevolgrelatie gebruiken). 

Toepassen: De leerling voert oefeningen uit of lost problemen op. 

Analyseren: De leerling kan een geheel verdelen in onderdelen en bestuderen hoe de onderdelen aan elkaar en aan het geheel
gerelateerd zijn en  elkaar beïnvloeden. 

Evalueren: De leerling kan een oordeel geven en dat oordeel onderbouwen aan de hand van criteria en standaarden. 

Creëren: De leerling bedenkt een alternatieve hypothese of een eigen aanpak om een taak uit te voeren of maakt nieuwe, originele
producten. 

De volgende handelingswerkwoorden, onderverdeeld in zes categorieën, komen voor:

       Gebruikte werkwoorden: aanvullen, beschrijven, bespreken, illustreren, relaties leggen tussen, onderbouwen, onderscheiden, 

       ordenen, toelichten, verklaren, vergelijken, verwoorden, interpreteren ...

       Gebruikte werkwoorden: beheren, bepalen, berekenen, demonstreren, gebruiken, hanteren, handelen, herleiden, lokaliseren,

        oplossen, rekenen, gedrag stellen, toepassen, uitvoeren, uitwerken, voorstellen ...

       Gebruikte werkwoorden: analyseren, benoemen, beschrijven, een redenering geven, onderscheiden, onderzoeken, ordenen,  

       verwerken, verwoorden ...

       Gebruikte werkwoorden: beargumenteren, beoordelen, bijsturen, evalueren, maken keuzes, reflecteren …

       Gebruikte werkwoorden: produceren, zich creatief uitdrukken, ideeën genereren, creëren, ontwerpen, formuleren …

Taxonomie van Bloom
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3.1 - motivatie (att.)
3.2 - plezier beleven (att.)
3.3 - durf om te communiceren (att.)
3.4 - onderwerp en globale inhoud bepalen van geschreven en gesproken teksten (kennis - tekstkenmerken - B1+)
3.5 - hoofdgedachte en hoofdpunten bepalen in geschreven en gesproken teksten  (kennis - tekstkenmerken - B1+)
3.6 - relevante info selecteren in geschreven en gesproken teksten  (kennis - tekstkenmerken - B1+)
3.7 - schriftelijke en mondelinge teksten produceren  (kennis - tekstkenmerken - B1+)
3.8 - deelnemen aan schriftelijke en mondelinge interactie

Vreemde talen receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als communicatiemiddelen in relevante
situaties

3.9 - inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken (taalsystemen) gebruiken voor doelgerichte communicatie
3.10 -  kenmerken, mogelijkheden en principes (communicatiemiddelen) gebruiken voor doelgerichte communicatie

Kenmerken en principes van vreemde talen begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren

3.11 - interesse in vreemde talen (att.)
3.12 - overeenkomsten en verschillen tussen aspecten van eigen maatschappij en cultuur en doeltaal onderscheiden

Inzicht hebben in vreemde talen als exponenten en delen van culturen en maatschappijen

3.13 - openstaan voor literaire teksten
Literatuur beleven

*

*

*
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* ET 3.4 : onderwerp en globale inhoud bepalen van geschreven en gesproken teksten

frequente en minder frequente woorden
woordcombinaties en vaste uitdrukkingen (relevante thema’s)

feitenkennis - woordenschat: breed repertoire bestaande uit 

Kennis

onderwerp 
globale inhoud 
doelgerichte communicatie

conceptuele kennis:  

met lees- en luisterdoel rekening houden
voorkennis activeren
inhoud voorspellen
vragen stellen
betekenis van woorden en zinnen afleiden 
bepalen of achterhalen van de betekenis van belangrijk woord 
talige hulpmiddelen gebruiken

procedurele kennis: functioneel toepassen van ET 3.9 en 3.10 
+ toepassen van strategieën:

Tekstkenmerken

tekststructuur met een zekere mate van complexiteit
vrij hoge informatiedichtheid 
brede woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk
frequente en minder frequente woorden,
woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een brede
waaier aan relevante thema’s binnen het persoonlijke,
publieke, maatschappelijke en educatieve domein
vrij grote en herkenbare samenhang 
vrij concrete tot vrij algemene of abstracte inhoud -
relevante thema’s binnen het persoonlijke, publieke,
maatschappelijke en educatieve domein
zinsbouw met een zekere mate van complexiteit
lange teksten
tekstsoorten zoals informatief, opiniërend, prescriptief,
narratief, persuasief, argumentatief, apart of
gecombineerd

vrij duidelijke lay-out
Geschreven teksten

met achtergrondruis 
normaal spreektempo, zonder pauzes 
natuurlijke intonatie 
heldere uitspraak, duidelijke articulatie 
lichte afwijking tov de standaardtaal

Mondelinge  teksten
Context: B1+

Dimensies

cognitieve dimensie (taxonomie van Bloom)
psychomotorische dimensie
affectieve dimensie
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* ET 3.5 : hoofdgedachte en hoofdpunten bepalen in geschreven en gesproken teksten 

frequente en minder frequente woorden
woordcombinaties en vaste uitdrukkingen (relevante thema’s)

feitenkennis - woordenschat: breed repertoire bestaande uit 

Kennis

hoofdgedachte
hoofdpunt
doelgerichte communicatie

conceptuele kennis:  

met lees- en luisterdoel rekening houden
voorkennis activeren
inhoud voorspellen
vragen stellen
betekenis van woorden en zinnen afleiden 
bepalen of achterhalen van de betekenis van belangrijk woord 
talige hulpmiddelen gebruiken

procedurele kennis: functioneel toepassen van ET 3.9 en 3.10 
+ toepassen van strategieën:

Tekstkenmerken

tekststructuur met een zekere mate van complexiteit
vrij hoge informatiedichtheid 
brede woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk
frequente en minder frequente woorden,
woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een brede
waaier aan relevante thema’s binnen het persoonlijke,
publieke, maatschappelijke en educatieve domein
vrij grote en herkenbare samenhang 
vrij concrete tot vrij algemene of abstracte inhoud -
relevante thema’s binnen het persoonlijke, publieke,
maatschappelijke en educatieve domein
zinsbouw met een zekere mate van complexiteit
lange teksten
tekstsoorten zoals informatief, opiniërend, prescriptief,
narratief, persuasief, argumentatief, apart of
gecombineerd

vrij duidelijke lay-out
Geschreven teksten

met achtergrondruis 
normaal spreektempo, zonder pauzes 
natuurlijke intonatie 
heldere uitspraak, duidelijke articulatie 
lichte afwijking tov de standaardtaal

Mondelinge  teksten
Context: B1+

Dimensies

cognitieve dimensie (taxonomie van Bloom)
psychomotorische dimensie
affectieve dimensie
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* ET 3.6 : relevante info selecteren in geschreven en gesproken teksten

frequente en minder frequente woorden
woordcombinaties en vaste uitdrukkingen (relevante thema’s)

feitenkennis - woordenschat: breed repertoire bestaande uit 

Kennis

relevante informatie
doelgerichte communicatie

conceptuele kennis:  

met lees- en luisterdoel rekening houden
voorkennis activeren
inhoud voorspellen
vragen stellen
betekenis van woorden en zinnen afleiden 
bepalen of achterhalen van de betekenis van belangrijk woord 
talige hulpmiddelen gebruiken

procedurele kennis: functioneel toepassen van ET 3.9 en 3.10 
+ toepassen van strategieën:

Tekstkenmerken

tekststructuur met een zekere mate van complexiteit
vrij hoge informatiedichtheid 
brede woordenschat bestaande uit hoofdzakelijk
frequente en minder frequente woorden,
woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een brede
waaier aan relevante thema’s binnen het persoonlijke,
publieke, maatschappelijke en educatieve domein
vrij grote en herkenbare samenhang 
vrij concrete tot vrij algemene of abstracte inhoud -
relevante thema’s binnen het persoonlijke, publieke,
maatschappelijke en educatieve domein
zinsbouw met een zekere mate van complexiteit
lange teksten
tekstsoorten zoals informatief, opiniërend, prescriptief,
narratief, persuasief, argumentatief, apart of
gecombineerd

vrij duidelijke lay-out
Geschreven teksten

met achtergrondruis 
normaal spreektempo, zonder pauzes 
natuurlijke intonatie 
heldere uitspraak, duidelijke articulatie 
lichte afwijking tov de standaardtaal

Mondelinge  teksten
Context: B1+

Dimensies

cognitieve dimensie (taxonomie van Bloom)
psychomotorische dimensie
affectieve dimensie
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* ET 3.7 : schriftelijke en mondelinge teksten produceren 

frequente woorden
woordcombinaties en vaste uitdrukkingen (relevante
thema’s)

feitenkennis - woordenschat: elementair maar breed
repertoire 

Kennis

doelgerichte communicatie
conceptuele kennis:  

met spreek- en schrijfdoel rekening houden
voorkennis activeren
met ontvanger rekening houden zoals door het
gepast inzetten van lichaamstaal
talige hulpmiddelen gebruiken
eigen tekst nakijken
ondersteunende middelen gebruiken

procedurele kennis: functioneel gebruiken van ET 3.9 en
3.10 
+ toepassen van strategieën:

Tekstkenmerken

beheersing van een elementair maar breed repertoire bestaande uit frequente
woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen (al kunnen lexicale beperkingen
leiden tot herhaling, tot omhaal van woorden en tot moeite met formulering)
beheersing van de taalstructurele elementen opgenomen in eindterm 3.9 (over het
algemeen goede grammaticale beheersing, maar met merkbare invloed vanuit de
moedertaal -  fouten komen voor, maar begrip van boodschap door ontvanger komt
meestal niet in het gedrang)
zinsbouw met een zekere mate van complexiteit  
gepaste en duidelijk herkenbare tekststructuur (inleiding, midden, slot) met een
zekere mate van complexiteit 
duidelijk herkenbare tekstverbanden o.m. door gebruik van signaalwoorden zoals
beschrijvend, chronologisch, middel-doelverband, oorzakelijk, redengevend,
gevolgaanduidend, tegenstellend, toegevend, voordelen-nadelenverband,
voorwaardelijk, opsommend, vergelijkend, toelichtend, samenvattend, concluderend 
vrij concrete tot vrij algemene of abstracte inhoud (relevante thema’s) 
gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij taalhandelingen en van gepast
register: neutraal, familiair 
vrij lange teksten 
tekstsoorten zoals informatief, opiniërend, prescriptief, persuasief, argumentatief,
narratief, apart of gecombineerd 

duidelijk herkenbare tekstopbouw en gebruik van tekstopbouwende elementen: titel,
alinea 
gepaste lay-out 
heldere doorlopende tekst die over het algemeen te begrijpen is; spelling,
leestekengebruik en lay-out staan tekstbegrip niet in de weg 

Geschreven teksten

gepaste, niet-storende lichaamstaal 
uitspraak is over het algemeen duidelijk te verstaan en begrip van de boodschap
komt meestal niet in het gedrang, ondanks mogelijke uitspraakfouten zoals die van
minder vertrouwde klanken, woorden en lichte invloed van andere talen 
kan zich betrekkelijk vlot uitdrukken ondanks mogelijke pauzes of herstelacties 
met behulp van ondersteunende middelen

Mondelinge  teksten

Context: B1+

Dimensies

cognitieve dimensie (taxonomie van Bloom)
psychomotorische dimensie
affectieve dimensie
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* ET 3.8 : deelnemen aan schriftelijke en mondelinge interactie

frequente woorden
woordcombinaties en vaste uitdrukkingen 

feitenkennis - woordenschat: elementair maar breed repertoire 

Kennis

onderwerp 
globale inhoud 
doelgerichte communicatie

conceptuele kennis: 

op wat de ander zegt of schrijft inspelen
om hulp/opheldering vragen zoals trager spreken, herhalen,
herformuleren en zelf hulp/opheldering bieden
elementen van lichaamstaal en intonatie herkennen en zelf
doelgericht inzetten
taalgebruik aan de ontvanger aanpassen

procedurele kennis: 
ET 3.4 en ET 3.7
toepassen van strategieën met doel interactie:

gebruiken van technieken om inhoud samen te vatten

Tekstkenmerken

aanspreken
begroeten
afscheid nemen
voorstellen
bedanken
uitnodigen
zich verontschuldigen
reageren op verontschuldigingen
waardering uiten

gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de volgende
taalhandelingen: belangstelling tonen, informeren naar
iemands gezondheid, gastvrijheid aanbieden 
kan onvoorbereid met enig vertrouwen communiceren in
minder alledaagse situaties; kan een gesprek beginnen,
gaande houden en beëindigen; kan ingrijpen in een discussie
en de juiste frase gebruiken om aan het woord te komen; kan
om verduidelijking of om verdere uitleg (zoals details) vragen

ET 3.4 en 3.7

Gebruik van gepaste beleefdheidsconventies bij de volgende
taalhandelingen: 

bijkomend voor mondelinge interactie 

frequente en minder frequente woorden
woordcombinaties en vaste uitdrukkingen 

feitenkennis - woordenschat: breed repertoire ET
 3.4

ET
 3.7

ET
 3.4

ET
 3.7

= combinatie ET 3.4 en ET 3.7

Context: B1+ Dimensies

cognitieve dimensie (taxonomie van Bloom)
psychomotorische dimensie
affectieve dimensie
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* ET 3.9 : inzicht in de belangrijkste regels en kenmerkengebruiken voor doelgerichte communicatie

betekenissen van frequente en minder frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een breed repertoire (relevante thema's) - receptief
betekenissen van frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen uit een elementair maar breed repertoire (relevante thema’s) - productief

feitenkennis:

g
r

a
m

m
a

t
i

c
a

relatie klank- en schriftbeeld
woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, voornaamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, telwoord, bijwoord, tussenwerpsel
zinsdelen: onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp, attribut du sujet, handelend voorwerp, bijwoordelijke
bepaling
zelfstandige naamwoorden: getal, genus - lidwoorden: bepaald, onbepaald, samengetrokken, delend, vervanging door ‘de’ na hoeveelheid en ontkenning, ‘de’ voor
bijvoeglijk + zelfstandig naamwoord in het meervoud, geen lidwoord, lidwoord bij lichaamsdelen, lidwoord (of geen lidwoord) bij landen
voornaamwoorden: persoonlijk (als onderwerp en als lijdend en meewerkend voorwerp, met nadruk), aanwijzend, bezittelijk, vragend, onbepaald, betrekkelijk,
wederkerend, en, y, tout, plaats van persoonlijk voornaamwoord en van de meest frequente combinaties (als lijdend en meewerkend voorwerp, y, en)
hoofd- en rangtelwoorden, breuken
bijvoeglijke naamwoorden: meervoud , vrouwelijk, tout, plaats, stellende trap, vergrotende trap, overtreffende trap, bel, nouvel, vieil
werkwoorden: onderscheid tussen tijden en wijzen; indicatif, impératif, infinitif, subjonctif, conditionnel, participe (présent, passé), gérondif ; ind. présent, ind.
passé récent, ind. passé composé, ind. imparfait, ind. futur proche, ind. futur simple, subj. présent, conditionnel présent, conditionnel passé; regelmatige en
onregelmatige werkwoorden, wederkerende werkwoorden, onpersoonlijke werkwoorden
courante semi-auxiliaires 
mise en relief
voorzetsels (inz. bij geografische namen en transportmiddelen) en voorzetselgroepen
nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden
bijwoorden: op -ment en andere vormen, stellende trap, vergrotende trap, overtreffende trap, bijvoeglijk naamwoord gebruikt als bijwoord
tussenwerpsels
ontkennende, bevestigende zinnen, mededelende, vragende, bevelende, uitroepende zinnen
indirecte vraag en rede
betrekkelijke bijzinnen (met qui, ce qui, que, ce que, dont, ce dont, où)
typerend gebruik van wijzen na voegwoorden en werkwoorden 
actieve en passieve zinnen
voorwaardelijke zinnen: l’hypothèse/la condition (met si + ind. présent, si + ind. imparfait) 
kleine letters en hoofdletters (landen, regio’s, inwoners, taal, bijvoeglijk naamwoord van geografische termen, aansprekingen)

conceptuele kennis:  

toepassen van uitspraak, spelling
gebruik van feitenkennis en conceptuele kennis (grammatica)

Procedurele kennis:
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* ET 3.10 : kenmerken, mogelijkheden en principes gebruiken voor doelgerichte communicatie

tekstopbouwende elementen: titel, tussentitel, kopje, alinea, paragraaf 
tekststructuur: inleiding, midden, slot 
structuuraanduiders: signaalwoorden en verwijswoorden 
benadrukte woorden, lay-out, afbeeldingen 
tekstverbanden zoals beschrijvend, chronologisch, middel-doelverband, oorzakelijk, redengevend, gevolgaanduidend, tegenstellend, toegevend, voordelen-
nadelenverband, voorwaardelijk, opsommend, vergelijkend, toelichtend, samenvattend, concluderend 
tekstsoorten en teksttypes: informatief zoals een krantenartikel, persuasief zoals een reclameboodschap, argumentatief zoals een betoog, opiniërend zoals een
opiniestuk, prescriptief zoals een gebruiksaanwijzing, narratief zoals een reisverhaal 
communicatiemodel: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, context, doel, ruis 
verbale en non-verbale communicatie 
effecten van non-verbaal gedrag (mondelinge productie en interactie) 
beleefdheidsconventies 
registers: familiair, neutraal; voor Frans met inbegrip van het gebruik van conditionnel de politesse en van ‘tu’ en ‘vous’ 
compenserende strategieën bij falende communicatie 
talige middelen om de mate van subjectiviteit of objectiviteit uit te drukken

conceptuele kennis:  

receptie en interactie: herkennen van tekstopbouwende elementen, tekststructuren, structuuraanduiders, benadrukte woorden, tekstverbanden, tekstsoorten,
verbale en non-verbale communicatie en non-verbaal gedrag; onderscheiden van hoofd- en bijzaken en reconstrueren van de gedachtegang aan de hand van
bijvoorbeeld signaalwoorden en tekststructuur; gebruiken van lay-out, afbeeldingen en visuele ondersteunende elementen zoals bewegende beelden; bepalen van
tekstdoel; herkennen van talige middelen om de mate van subjectiviteit of objectiviteit uit te drukken 
productie en interactie: gebruiken van gepaste tekstopbouwende elementen, tekststructuren, structuuraanduiders, benadrukte woorden, tekstverbanden, lay-out,
afbeeldingen, beleefdheidsconventies bij taalhandelingen, registers, non-verbaal gedrag en visuele ondersteunende elementen; gebruiken van conditionnel de
politesse en van ‘tu’ en ‘vous’; gebruiken van tekstsoorten, teksttypes, verbale en non-verbale communicatie; respecteren van conventies m.b.t. tekstsoorten en
teksttypes; gebruiken van talige middelen om de mate van subjectiviteit of objectiviteit uit te drukken 
gebruiken van een communicatiemodel 
gebruiken van compenserende strategieën bij falende communicatie 
toepassen van reflectievaardigheden

procedurele kennis:  
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* ET 3.12 : overeenkomsten en verschillen tussen aspecten van eigen maatschappij en cultuur en
                    doeltaal onderscheiden

enkele kenmerkende aspecten van de eigen maatschappij en cultuur (bv. op vlak van dagelijks leven, leefomstandigheden,
interpersoonlijke verhoudingen, waarden, overtuigingen, houdingen, lichaamstaal, sociale conventies, ritueel gedrag) 
enkele kenmerkende aspecten van maatschappijen en culturen waarin de doeltaal wordt gesproken (bv. op vlak van dagelijks leven,
leefomstandigheden, interpersoonlijke verhoudingen, normen, waarden, overtuigingen, houdingen, lichaamstaal, sociale conventies,
ritueel gedrag) 
enkele mogelijke gevolgen van stereotiepe voorstellingen van maatschappijen en culturen waarin de doeltaal wordt gesproken 
uniciteit en eigenheid van maatschappijen en culturen 
taal als exponent en deel van culturen en maatschappijen

conceptuele kennis:  

3.4 - onderwerp en globale inhoud bepalen van geschreven en gesproken teksten
3.5 - hoofdgedachte en hoofdpunten bepalen in geschreven en gesproken teksten 
3.6 - relevante info selecteren in geschreven en gesproken teksten 

Functioneel gebruiken van eindtermen:



Specifieke eindtermen (SET) - Moderne talen - Frans 

economie-moderne talen / Latijn-moderne talen / moderne talen-wetenschappen / taal en communicatiewetenschappen

voorwaardelijke zinnen: si + ind. plus-que-parfait
Extra bij conceptuele kennis:

taalverwantschap, voor- /achtervoegsel,
taalfamilies, lexicale gelijkenissen, ...

meerderheidstaal, minderheidstaal,
schriftsystemen, taalvitaliteit (aantal
sprekers), integratie, meertaligheid (CLIL)

lichaamstaal, sociale conventies,
communicatiemodel, cultuurmodel, stereotype
voorstellingen van communicatie

 2.1.1 - gelijkenissen en verschillen
onderscheiden

 2.2.1 - talige diversiteit analyseren  2.2.2 - analyseren hoe communicatie verloopt

2.3.1 : taalontwikeling illustreren
eentaligheid, meertaligheid, taalvariëteiten, vreemdetaalverwerving, taalstoornis

2.5.1 : inhoud van teksten doorgeven
bemiddeling, herformulering, samenvatting, vertaling

2.11.1 : hoofdgedachte,  hoofdpunten en relevante informatie uit domeinspecifieke teksten halen
2.11.2 : notities nemen bij het lezen of beluisteren van teksten : telegramstijl, afkortingen, symbolen
2.11.3 : (delen van) teksten herformuleren : face-to-face, schriftelijk, ... / social media / communicatiemodel / tekstconventies / doelgroep
2.11.4 : teksten samenvatten : sleutelwoorden, kernzinnen, verkorten, hoge informatiedichtheid, signaalwoorden, tekens, symbolen

breed repertoire bestaande uit frequente en minder frequente woorden,
woordcombinaties en vaste uitdrukkingen, + domeinspecifieke woorden

Extra bij feitenkennis:

2.13.1 - vorming van zinnen analyseren : taalkundige ontleding, zinsdelen benoemen en functie bepalen
2.13.2 - vorming van woorden analyseren: afleiding, samenstelling, ontlening, neologisme, klanknabootsing
2.13.3 - inzicht gebruiken in de belangrijkste regels en kenmerken van vreemde taal = ET 3.9 met hoger beheersingsniveau voc en grammatica

2.14.1 - analyseren  van literaire teksten met ondersteuning van literaire concepten
2.14.2 - in interactie gedachten, gevoelens en beleving verwoorden bij het lezen, beluisteren en bekijken van literaire teksten

Algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek Sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten

Taalverwerving en taalontwikkeling Communicatieve vaardigheden: mediation 

Communicatieve vaardigheden: Frans

Taalsystematiek: Frans

Literatuur: Frans



Specifieke eindtermen (SET) - Moderne talen - Frans 

2.1.1 - De leerlingen onderscheiden gelijkenissen en verschillen tussen talen om hun inzicht in taalverwantschap en classificatie van
talen te vergroten.

Algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek

2.2.1 - De leerlingen analyseren aspecten van talige diversiteit in de samenleving waarin ze leven.
2.2.2 - De leerlingen analyseren hoe communicatie verloopt in verschillende culturen om hun inzicht in interculturele communicatie
te vergroten.

Sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten

2.3.1 - De leerlingen illustreren elementen van taalontwikkeling.
Taalverwerving en taalontwikkeling

2.5.1 - De leerlingen geven de inhoud van teksten door in functie van doelgerichte communicatie.
Communicatieve vaardigheden: mediation (herformuleren, samenvatten, vertalen)

2.11.1 - De leerlingen halen de hoofdgedachte, de hoofdpunten en relevante informatie uit domeinspecifieke teksten in functie van
doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
2.11.2 - De leerlingen nemen notities bij het lezen of beluisteren van teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en
communicatie.
2.11.3 - De leerlingen herformuleren (delen van) teksten in functie van de doelgroep, het kanaal of het medium.
2.11.4 - De leerlingen vatten teksten samen in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.

Communicatieve vaardigheden: Frans

2.13.1 - De leerlingen analyseren hoe zinnen taal- en redekundig gevormd worden om hun inzicht in het taalsysteem te vergroten.
2.13.2 - De leerlingen analyseren hoe woorden gevormd worden om hun inzicht in het taalsysteem te vergroten.
2.13.3 - De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van vreemde talen als taalsystemen ter
ondersteuning van doelgerichte communicatie.

Taalsystematiek (Frans)

2.14.1 - De leerlingen analyseren literaire teksten met ondersteuning van literaire concepten.
2.14.2 - De leerlingen verwoorden in interactie hun gedachten, gevoelens en beleving bij het lezen, beluisteren en bekijken van
literaire teksten.

Literatuur (Frans)

economie-moderne talen / Latijn-moderne talen / moderne talen-wetenschappen / taal en communicatiewetenschappen

Idem vorige pagina - andere voorstelling


