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Eerst ‘Wat?’, daarna ‘Hoe?’
‘Wat moet er vandaag geleerd worden?’ is een essentiële vraag 
bij de opstart van elk leerproces. Pas wanneer je daarop het 
antwoord weet, kun je starten met didactisch ontwerpen. Voor 
wie zijn leerlingen kent, de contextfactoren van de school goed 
kan inschatten en een degelijk inzicht heeft in het leerplan is die 
vraag niet moeilijk te beantwoorden. 

De leerling
Binnen het leerplanconcept ‘Zin in leren! Zin in leven!’ staat 
de persoonsgebonden ontwikkeling van leerlingen voorop. 
Het zal dan ook niet verbazen dat we allereerst focussen op de 
leerling(en). Hoe goed ken jij jouw leerlingen? Wat prikkelt hen 
en geeft hun energie? Wat interesseert hen? Welke leervragen 
stellen zij zich? Welke zijn hun talenten en welke bekommernis-
sen leven er bij hen? Welke noden en behoeften komen naar 
boven? Wat weet je over hun beginsituatie? Over eerder gelopen 
ontwikkelprocessen? …

We willen inzetten op de harmonische ontwikkeling van de totale 
persoon. Om een genuanceerde beginsituatie van de leerlingen 
te schetsen, doen we er goed aan om systematisch te werk te 
gaan. Dat kan door gebruik te maken van een kijkwijzer, een ‘bril’ 

waardoor we naar de ontwikkeling van leerlingen kijken. Op die 
manier vermijden we blinde vlekken in de ontwikkelingsschetsen 
van leerlingen. 

Om die reden hebben we het ordeningskader van het leerplan-
concept ‘Zin in leren! Zin in leven!’ ontwikkeld. De harmonische 
ontwikkeling wordt er getypeerd vanuit elf ontwikkelvelden met 
onderliggende ontwikkelthema’s (zie: School+visie, augustus 
2015, p.13 e.v.). We willen je uitdagen om in de toekomst die 
‘bril’ op te zetten en zo naar de ontwikkeling van jouw leerlingen 
te kijken en je daarbij af te vragen: “Hoe zit het met de ontwikke-
ling van mijn leerlingen?”. Vervolgens kun je gebruikmaken van 
de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden en 
hun onderliggende thema’s om die ontwikkeling op een samen-
hangende manier in kaart te brengen.

De context
In het basisonderwijs gaan we ervan uit dat alle leren in principe 
wereldoriënterend leren is, want verbonden met de werkelijkheid 
waarin de kinderen leven. Het principe dat ons onderwijs basis-
schoolleerlingen voorbereidt op het leven, zit expliciet vervat in 
het streefdoel van ons leerplanconcept: Zin in leren! Zin in leven! 
(zie: School+visie, april 2015, p.4 e.v.). De leerinhouden die 

In Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen (OKB) nodigen we schoolteams uit om te zorgen 
voor werkelijkheidsnabij onderwijs dat gericht is op ontwikkelingsgericht en betekenisvol leren. Het leerplan-
concept ‘Zin in leren! Zin in leven!’ is ook in die zin opgevat en daartoe uitgerust. Leerkrachten en leidinggeven-
den worden uitgedaagd om straks met dat leerplanconcept aan de slag te gaan. Dat houdt in dat ze werk maken 
van een stimulerend en zorgzaam onderwijs- en opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak op 
maat van elk kind, telkens met aandacht voor de schooleigen specificiteit en contextfactoren. Die verschillen-
de elementen zorgen ervoor dat de doelen die het leerplan vooropstelt, bij hun leerlingen gerealiseerd worden.
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nodig zijn om dat streefdoel te realiseren, zijn terug te vinden 
in het leerplan. De werkelijkheid wordt echter in een belangrijke 
mate mee bepaald door lokale, groepsgebonden factoren. Daar-
om doe je er goed aan om ook vragen naar de context van jouw 
leerlingen en naar de context van de klas en de school te stellen: 
Wat gebeurt er op dit moment in het leven van mijn leerlingen? 
Wat houdt hen bezig? In welke omgeving groeien mijn leerlingen 
op? Wat moeten ze over die omgeving leren? Wat hebben mijn 
leerlingen nodig om zelfredzaam te kunnen participeren aan 
de wereld waarin ze leven, vandaag en morgen? Wat is typisch 
voor de omgeving van de school? Voor onze wijk, onze parochie, 
onze gemeente, en vraagt om aandacht in de klas? Wat vindt het 
schoolteam belangrijk om extra in de verf te zetten? 

Pas je het leerplanconcept ‘Zin in leren! Zin in leven!’ toe zoals 
het bedoeld is door de leerplanontwikkelgroep, dan schrik je er 
niet voor terug om contextspecifieke inhouden aan het leerplan 
toe te voegen. Dat houdt in dat je de doelen uit het leerplan durft 
af te stemmen op of te interpreteren vanuit die context. Voel 
je samen met je teamgenoten eigenaar over het leerplan en ga 
erover met elkaar in gesprek. Durf die beleidsruimte te benutten. 

Het leerplan
Zoals we hierboven al schreven, reikt het leerplanconcept ‘Zin in 
leren! Zin in leven!’ handvatten aan om, rekening houdend met 
de leerlingen en de context, af te bakenen ‘wat’ er moet geleerd 
worden. Onder de ontwikkelthema’s zorgen de generieke doelen 
en de eraan verbonden leerlijnen verder voor de inhoudelijke 
uitwerking van die leerinhouden. Op die manier beschik je als 
leerkracht over de nodige informatie om, samen met jouw col-
lega’s, doorlopende leerlijnen te ontwikkelen op maat van elke 
leerling en dat voor de volledige duur van zijn schoolloopbaan in 
het basisonderwijs. We hanteren dat ordeningskader zowel in het 
kleuter- als lager onderwijs, en zowel in het gewoon als in het 
buitengewoon onderwijs (type basisaanbod en type 3 en 9). Dat 
biedt kansen om gelijkgericht informatie uit te wisselen over de 
niveaus en over scholen heen. 

Om gebruikscomfort te verwerven, is het belangrijk dat je met 
het team voldoende tijd investeert in de inhoudelijke verkenning 
van de ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s. Dat houdt in dat 
er voldoende ruimte gecreëerd wordt om het leerplandiscours 
aan te wakkeren. Daarvoor kun je onder andere een beroep doen 
op ondersteuning van de pedagogisch begeleiders. Over het 
ondersteuningsaanbod word je later geïnformeerd. Hoe sneller 
je inzicht krijgt in het leerplanconcept en vertrouwd bent met 
het ordeningskader en de gebruikte taal, hoe gemakkelijker het 
wordt om de ontwikkelthema’s uit het leerplanconcept te verbin-
den met de ontwikkelingsnoden van jouw leerlingen. Wanneer 
je het antwoord kent op wat er geleerd moet worden en dus de 
doelen hebt bepaald, kun je je bezinnen over de manier waarop je 
de vooropgestelde doelen het best kunt nastreven of realiseren. 

Hoe leren?
Ons scholenlandschap is heel divers. Dat komt onder meer omdat 
elke school autonoom kan beslissen over de aanpak en orga-
nisatie van haar onderwijs. We stellen vast dat meer en meer 
schoolleiders en -teams die vrijheid benutten om in te spelen 
op nieuwe onderwijstendensen. Ze willen rekening houden met 
wat wetenschappelijk onderzoek aantoont over de effecten van 
bepaalde manieren van werken in het onderwijs. 

Tegelijk evolueren hun leerkrachten, onder druk van de groei-
ende diversiteit van hun leerlingen, van een gerichtheid op de 
gemiddelde leerling naar onderwijs op maat van de individuele 
leerling. Dat leidt tot innovaties die soms gepaard gaan met het 
doorbreken van het traditionele leerstofjaarklassensysteem, het 
alternatief clusteren van leergebieden tot projectonderwijs of 
een brede invulling en soepele omgang met het uurrooster. Het 
leerplanconcept ‘Zin in leren! Zin in leven!’ wil aan die diversiteit 
tegemoetkomen. Het appelleert de gebruikers ervan om in te 
zetten op effectieve onderwijsarrangementen die tegemoet-
komen aan het ontwikkelingsgerichte leren van kinderen dat we 
met dit leerplanconcept beogen.
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Tijdens de toelichtingen van het nieuwe leerplanconcept in het 
werkveld gebruiken we, als het over die arrangementen gaat, 
de metafoor van de mandjes. Die ‘mandjes’ worden doelgericht 
gevuld met die leerinhouden en didactische werkvormen die een 
leerling of een groepje leerlingen nodig hebben om de vooropge-
stelde doelstellingen te realiseren. Vanuit het concept stellen we 
didactisch maatwerk voorop. Dat betekent dat leerlingen door-
heen het schooljaar een gevarieerd didactisch menu aangeboden 
krijgen. Wij gaan ervan uit dat leerkrachten de voorkeur geven aan 
zelf ontworpen arrangementen. Dat neemt niet weg dat zij eigen, 
beproefde recepten kunnen herhalen of suggesties van anderen, 
waaronder methodemakers, kunnen gebruiken. Voorwaarde is wel 
dat het om kwalitatieve en effectieve arrangementen gaat.

Bovenstaande tekening illustreert wat we beogen. De kleur van 
een bolletje of een mandje verwijst naar een specifiek ontwikkel-
veld. Een bolletje verwijst naar een doel. De grootte van de bol-
letjes geeft aan hoeveel aandacht er naar een bepaald doel gaat. 
Zoals je kunt zien, beperken we het aantal doelen per leeracti-
viteit. Dat heeft een bedoeling: een smalle, doelgerichte focus 
laat, eerder dan een te brede, toe om het leerproces specifiek te 
richten, te ondersteunen en te evalueren. In wat volgt duiden we 
met praktijkvoorbeelden de betekenis van de figuren en geven 
we aan welke ontwikkeling specifiek geprikkeld wordt.

Het mandjesverhaal

Het dagelijkse aanbod
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Projecten
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Tussendoortjes en terugkerende instructiemomenten 

meer info
Voor het volledige ordenings-
kader zie: School+visie, 8: 01, 
p.13 e.v.

Evenwicht bewaren
Wil je het leerplanconcept ‘Zin in leren! Zin in leven!’ toepassen zoals het bedoeld is? Ja? 
Zet dan volop in op jouw eigenaarschap. Zie het leerplanconcept als een puzzel. Wij schik-
ten de puzzelstukken tot een ordeningskader dat de harmonische ontwikkeling van kinde-
ren in beeld brengt. Jij kunt, waar zinvol en aangewezen, die puzzelstukken herschikken 
tot de samenhangende gehelen die het best aansluiten bij de noden van jouw leerlingen, 
bij de context van de school en bij de onderwijsopvattingen van het schoolteam. 




