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1 Aardrijkskunde 

1.1 D-finaliteit 

Leerplan Studierichtingen Leerinhouden 

Leerplan B 
 

Alle studierichtingen D-finaliteit 
(m.u.v. Latijn-wetenschappen; 
Moderne talen-wetenschappen; 
Wetenschappen-wiskunde) 

Kosmografie, geologische en geomorfologische processen, atmosferische processen en 
klimaatverandering, landschapsgenese, duurzame ontwikkeling, terreintechnieken. 
 

Leerplan B+S Latijn-wetenschappen; Moderne 
talen-wetenschappen; 
Wetenschappen-wiskunde 

Leerplan B aangevuld met 
Ruimtelijke verschijnselen analyseren aan de hand van geowetenschappelijke methodieken. 
 
Bodemkunde: ecosysteemdiensten, duurzaam bodembeheer. 
 
Zeeën en oceanen: ecosysteemdiensten, ecologisch en geopolitiek belang, bedreigingen. 
 
Cartografie: analyse van cartografische voorstellingen. 

 

1.2 D/A-finaliteit 

Leerplan B Alle studierichtingen D/A-finaliteit 

(m.u.v. Toerisme) 

Kosmografie, geologische en geomorfologische processen, atmosferische processen en 
klimaatverandering, landschapsgenese, duurzame ontwikkeling, terreintechnieken. 

Toeristische 
geografie 

Toerisme Analyse van het toeristische en recreatieve aanbod van plaatsen en regio’s. 
 
Impact van toerisme en recreatie op natuurlijke, culturele en sociaaleconomische aspecten. 
 
Samenstellen van een meerdaags toeristisch product. 
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2 Engels en Frans 

2.1 D-finaliteit 

Domeingebonden 
studierichtingen m.u.v. Taal- 
en communicatie-
wetenschap-pen 

Domeinoverschrijdende 
studierichtingen m.u.v. 
Economie-Moderne talen, 
Latijn-Moderne talen, 
Moderne talen, Moderne 
talen-Wetenschappen 

Economie-Moderne talen, 
Latijn-Moderne talen, 
Moderne talen-
Wetenschappen 

Taal- en communicatie-
wetenschappen 

Moderne talen 

Dit is het basisleerplan.  
 
 
 
 
Tekstkenmerken, 
minimumvereisten en 
kenniselementen (ERK 
richtsnoer B1) 

Het basisleerplan wordt 
uitgebreid met specifieke 
minimumdoelen: algemene 
uitbreiding.  
 
Tekstkenmerken, 
minimumvereisten en 
kenniselementen (ERK 
richtsnoer B1+) 

Het basisleerplan wordt 
uitgebreid met specifieke 
minimumdoelen: algemene 
uitbreiding.  
 
Tekstkenmerken, 
minimumvereisten en 
kenniselementen (ERK 
richtsnoer B1+) 

Het basisleerplan wordt 
uitgebreid met specifieke 
minimumdoelen: algemene 
uitbreiding.  
 
Tekstkenmerken, 
minimumvereisten en 
kenniselementen (ERK 
richtsnoer B1+) 

Het basisleerplan wordt 
uitgebreid met specifieke 
minimumdoelen: algemene 
uitbreiding.  
 
Tekstkenmerken, 
minimumvereisten en 
kenniselementen (ERK 
richtsnoer B1+) 

  Specifieke minimumdoelen: 
Talen algemeen: algemene 
aspecten m.b.t. 
taalsystematiek, 
interculturele communicatie 
en sociolinguïstiek  

Specifieke minimumdoelen: 
Talen algemeen: algemene 
aspecten m.b.t. 
taalsystematiek, 
interculturele communicatie 

Specifieke minimumdoelen: 
Talen algemeen: algemene 
aspecten m.b.t. 
taalsystematiek, 
interculturele communicatie 
en sociolinguïstiek 

   Talen algemeen: uitgebreide 
pragmatiek (relatie tussen 
taaluitingen en context), 

Talen algemeen: pragmatiek 
(relatie tussen taaluitingen 
en context); 
introductie tot 
taaltechnologie 

  Specifieke minimumdoelen 
Engels-Frans: teksten 
samenvatten, literaire 
analyse, taalsystematiek 
(zins- en woordontleding) 

Specifieke minimumdoelen 
Engels-Frans: teksten 
samenvatten, herformuleren, 
notities nemen, 
literatuurbeleving, 
taalsystematiek (zins- en 
woordontleding), 
sociolinguïstiek 

Specifieke minimumdoelen 
Engels-Frans: teksten 
samenvatten, herformuleren, 
notities nemen, literaire 
analyse, taalsystematiek 
(zins- en woordontleding), 
sociolinguïstiek 
(taalvariatie), pragmatiek 
(tekstopbouw) 
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(taalvariatie), pragmatiek 
(tekstopbouw) 

 

2.2 D/A-finaliteit 

Alle studierichtingen m.u.v. Taal en communicatie 
en Toerisme, Horeca 

Horeca 
 

Taal en communicatie 
Toerisme 

Dit is het basisleerplan.  
 
 
Tekstkenmerken, minimumvereisten en 
kenniselementen (ERK richtsnoer A2+) 

Het basisleerplan wordt uitgebreid met  specifieke 
minimumdoelen voor Horeca: 
 
Tekstkenmerken, minimumvereisten (ERK 
richtsnoer B1) 
Kenniselementen (ERK richtsnoer A2+) 

Het basisleerplan wordt uitgebreid met specifieke 
minimumdoelen voor Toerisme en Taal en 
communicatie: 
 
Tekstkenmerken, minimumvereisten en 
kenniselementen (ERK richtsnoer B1) 

  Talen algemeen: pragmatiek (relatie tussen 
taaluitingen en context) 

 

2.3 A-finaliteit 

Alle studierichtingen m.u.v. Onthaal en recreatie Onthaal en recreatie 

Dit is het basisleerplan. 
 
Tekstkenmerken, minimumvereisten en kenniselementen (ERK richtsnoer 
A1+) 

Het basisleerplan wordt verdiept vanuit de onderliggende BK’s. 
 
Tekstkenmerken, minimumvereisten en kenniselementen (ERK richtsnoer A2) 

 

3 Informaticawetenschappen 

Gelijke benamingen van inhouden bij verschillende leerplannen komen niet steeds overeen met precies dezelfde leerplandoelen of contexten waarin de 

leerplandoelen moeten gerealiseerd worden.  

Studierichtingen D-finaliteit Leerinhouden 

Informatica- en 
communicatiewetenschappen 

Algoritmen en programmeren 
Softwareontwikkeling 
Datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur 

Economie-Wiskunde, Wetenschappen-
Wiskunde, Latijn-Wiskunde, Grieks-wiskunde 

Algoritmen en programmeren 
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Bedrijfswetenschappen Informatie- en databeheer 

Bedrijfsondersteunende 
informaticawetenschappen 

Algoritmen en programmeren 
Softwareontwikkeling 
Informatie- en databeheer 

 

4 Natuurwetenschappen 

4.1 D-finaliteit 

Leerplannen III-Nat-d* III-Bio-d** III-BiCh-d*** III-NatS’’-d III-NatS’-d III-BCW-d III-BCSW-d III-NatS-d 

STEM B B- B- B B B 
Engineering 

Labo 

B 
Engineering 

Labo 

B 
Onderzoeke

n 

Biologie 

Celleer B B B B B+ B++ B++ B++ 

Immuniteit B B B B B B B B 

Voortplanting B B B B B+ B++ B++ B++ 

Genetica B B B B B+ B++ B++ B++ 

Biologische evolutie B B B B B B B B 

Fysiologie en anatomie van de mens    X     

Chemie 

Structuur materie B B B B B+ B++ B++ B++ 

Chemische reactie  

- Kwantitatieve aspecten     X X+ X+ X+ 

- Dynamiek B B B B B+ B++ B++ B++ 

- Reactiepatronen     X X+ X+ X+ 

Duurzame chemie B B B B B B B B 

Fysica 

Elektrostatica B   B B B+ B+ B+ 

Elektrodynamica     X  2de graad 2de graad 

Gravitatieveld       X X 

Elektromagnetisme B   B B+ B+ B++ B++ 

Kernfysica B   B B B B+ B+ 

Dynamica B   B B+ B+ B+ B+ 

Kinematica     X+ X X+ X+ 

Arbeid en energie       X X 
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Trillingen en golven B   B B+ B+ B++ B++ 

Moderne fysica        X 

B: basis 

B-: beperkter deel van de basis; andere delen komen aan bod in richtingsspecifieke leerplannen  

B+: basis aangevuld met specifieke vorming 

B++: basis aangevuld met meer specifieke vorming 

X: specifieke vorming 

X+:uitgebreidere specifieke vorming 

 

III-Nat-d Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde, Freinetpedagogie, Grieks-Latijn, Humane wetenschappen, Latijn-Moderne talen, Moderne 
talen, Topsport-Economie, Taal en communicatiewetenschappen, 
Bedrijfswetenschappen, Architecturale vorming, Audiovisuele vorming, Beeldende vorming, Muziek, Woordkunst-drama, Dans, Topsport-
bedrijfswetenschappen 

III-NatS’-d Grieks-Wiskunde, Latijn-Wiskunde, Topsport-wetenschappen 

III-NatS-d Latijn-wetenschappen, Moderne talen-wetenschappen, Wetenschappen-wiskunde, Sportwetenschappen 

III-NatS’’-d Welzijnswetenschappen 

III-Bio-d Technologische wetenschappen en Engineering 

III-BiCh-d Mechatronica, Bouw- en houtwetenschappen, Informatica- en communicatiewetenschappen 

III-BCSW-d Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen 

III-BCW-d Biotechnologische en chemische wetenschappen 

 

• * Voor Architecturale vorming is er een apart leerplan III-Fys-d met inhouden mechanica en bouwkunde. 

• **Fysica en Chemie komen aan bod in het richtingsspecifieke leerplan van Technologische wetenschappen en Engineering; voor Chemie is dat een identiek 

pakket als in III-NatS’-d.  

• ***Fysica komt aan bod in de richtingsspecifieke leerplannen van Mechatronica, Bouw- en houtwetenschappen en Informatica en 

communicatiewetenschappen. 

 

4.2 D/A-finaliteit 

Leerplannen III-Nat-da* III-NatS’-da III-NatS-da III-BCT-da 

STEM B B B B 
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Labo Engineering 
Labo 

Biologie 

Celleer  X X+ X+ 

Voortplanting B B B B 

Genetica B B B++ B++ 

Biologische evolutie B B B B 

Ecosystemen    X 

Chemie 

Structuur materie B B+ B++ B++ 

Chemische reactie 

- Kwantitatieve aspecten 

- Dynamiek 
- Reactiepatronen 

   
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

Duurzame chemie B B B B 

Chemie van voeding  X   

Fysica  

- Elektromagnetisme 

- Kernenergie 

- Golven 

B B B B 

Labo- en productietechnieken 
- Biotechnologische en chemische analyse- 
en productietechnieken 
- Labo- en productiebeheer 
- Productiesystemen 

   X 

B: basis 

B+: basis aangevuld met specifieke vorming 

B++: basis aangevuld met meer specifieke vorming 

X: specifieke vorming 

X+:uitgebreidere specifieke vorming 

 

• Het leerplan III-Nat-da geldt voor alle studierichtingen D/A met uitzondering van Agrotechnieken Dier, Agrotechnieken Plant, Bakkerijtechnieken, 

Biotechnologische en chemische technieken, Dierenverzorgingstechnieken, Natuur- en groentechnieken, Slagerij-traiteurtechnieken en Tuinaanleg en -
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beheer. Voor de studierichtingen Sportbegeleiding, Gezondheidszorg, Wellness en schoonheid, Optiektechnieken, Orthopedietechnieken, Dentaaltechnieken, 

Topsport is een pakket Fysiologie en anatomie van de mens toegevoegd aan de richtingsspecifieke leerplannen van elk van die studierichtingen. 

• Voor de richting Architectuur en interieur is een pakket Toegepaste constructieleer en Toegepaste bouwkunde toegevoegd aan het richtingsspecifieke 

leerplan. 

• Het leerplan III-NatS’-da geldt voor de studierichtingen Bakkerijtechnieken en Slagerij-traiteurtechnieken. 

• Het leerplan III-NatS-da geldt voor de studierichtingen Agrotechnieken Dier, Agrotechnieken Plant, Tuinaanleg en -beheer, Natuur- en groentechnieken en 

Dierenverzorgingstechnieken. Aan de richtingsspecifieke leerplannen van die studierichtingen zijn pakketten biologie toegevoegd. 

o Fysiologie en anatomie van dieren aan Agrotechnieken dier en Dierenverzorgingstechnieken 

o Fysiologie en anatomie van planten aan Agrotechnieken plant en Tuinaanleg en -beheer 

o Plant- en dierkunde aan Natuur- en groentechnieken.  

Het onderdeel Labo wordt ook gerealiseerd met inhouden van die richtingsspecifieke leerplannen. 

• Het leerplan III-BCT-da geldt voor de studierichting Biotechnologische en chemische technieken. 

 

5 Nederlands 

5.1 D-finaliteit 

Domeingebonden 
studierichtingen m.u.v. 
Taal- en 
communicatiewetensch
appen en Woordkunst-
drama 

Woordkunst-drama Domeinoverschrijdende 
studierichtingen m.u.v. 
Economie-Moderne 
talen, Latijn-Moderne 
talen, Moderne talen, 
Moderne talen-
Wetenschappen 

Economie-Moderne 
talen, 
Freinetpedagogie, 
Latijn-Moderne talen, 
Moderne talen-
Wetenschappen,  
Moderne talen  

Taal- en 
communicatieweten-
schappen 
 

Moderne talen 

Dit is het basisleerplan. Het basisleerplan wordt 
uitgebreid met 
specifieke 
minimumdoelen: 
algemene uitbreiding. 

Het basisleerplan wordt 
uitgebreid met 
specifieke 
minimumdoelen: 
algemene uitbreiding. 

Het basisleerplan wordt 
uitgebreid met 
specifieke 
minimumdoelen: 
algemene uitbreiding. 

Het basisleerplan wordt 
uitgebreid met 
specifieke 
minimumdoelen: 
algemene uitbreiding. 

Aanvullend leerplan bij 
Nederlands III-NedS-d  
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(Literatuur en 
taalbeschouwing)   

(Literatuur en 
taalbeschouwing) 

(Literatuur en 
taalbeschouwing)  

(Literatuur en 
taalbeschouwing)  

 Specifieke 
minimumdoelen:  
- Talen algemeen: 
sociolinguïstiek m.i.v. 
interculturele aspecten; 
pragmatiek;  
- Nederlands: literatuur 
(analyse en situering) 
en communicatieve 
vaardigheden (bv. ook  
mondelinge teksten 
samenvatten, 
herformuleren en 
redigeren) 

 Specifieke 
minimumdoelen:  
- Talen algemeen: 
algemene aspecten 
m.b.t. taalsystematiek; 
sociolinguïstiek m.i.v. 
interculturele aspecten; 
taalverwerving en 
taalontwikkeling;  
pragmatiek;  
- Nederlands: 
taalsystematiek, 
literatuur en  
communicatieve 
vaardigheden (bv. ook  
mondelinge teksten 
samenvatten) 

Specifieke 
minimumdoelen:  
- Talen algemeen: 
taalverwerving en 
taalontwikkeling;  
uitgebreide pragmatiek;  
- Nederlands: 
taalsystematiek en  
communicatieve 
vaardigheden (bv. ook  
mondelinge teksten 
samenvatten, 
herformuleren en 
redigeren) 

Specifieke 
minimumdoelen:  
- Talen algemeen: 
pragmatiek en 
introductie tot 
taaltechnologie 
 - Nederlands 
(herformuleren en 
redigeren) en 

 

5.2 D/A-finaliteit 

Alle studierichtingen m.u.v. Taal en 
communicatie en Toerisme 

Toerisme Taal en communicatie 

Dit is het basisleerplan. Het basisleerplan wordt uitgebreid met specifieke 
minimumdoelen voor Toerisme: 

Het basisleerplan wordt uitgebreid met specifieke 
minimumdoelen voor T&C: 

Nederlands: pakket uit communicatieve 
vaardigheden (herformuleren, redigeren) 

Talen algemeen: pragmatiek (relatie tussen 
taaluitingen en context) 
 
Nederlands: pakket uit communicatieve 
vaardigheden (herformuleren, redigeren) 

 

6 Studiegebied Sport 

6.1 D-finaliteit – leerplan Sportwetenschappen 

• Leerplandoelen LO (cf. leerplan algemene vorming) 
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• Bewegingswetenschappen 

o Uitvoering van bewegingsspecifieke competenties op gevorderd niveau 

o Analyse bij bewegingsactiviteiten van het anatomisch, fysiologisch of biomechanisch functioneren 

o Basisprincipes van gezonde voeding voor de sporter 

6.2 D/A-finaliteit – leerplan Sportbegeleiding 

• Leerplandoelen LO (cf. leerplan algemene vorming) 

• Bewegingswetenschappen 

o Uitvoering van bewegingsspecifieke competenties op gevorderd niveau 

o Analyse bij bewegingsactiviteiten van het anatomisch, fysiologisch of biomechanisch functioneren 

o Basisprincipes van gezonde voeding voor de sporter 

• Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens 

o Transportfysiologie: structuur en werking van hart, bloedvaten, lymfevaten en longen 

o Specifieke en niet-specifieke afweer 

• Toegepaste psychologie 

o Determinanten van gezondheidsgedrag 

o Sociaal gedrag: groepsprocessen, sociale beïnvloeding 

o Analyse van de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensloopfasen 

• Sport- en spelleider: voorbereiden en uitvoeren van diverse bewegings- en sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen 

6.3 3de graad A-finaliteit – leerplan Beweging en sport 

• Leerplandoelen LO (cf. leerplan algemene vorming) 

• Sport- en spelleider: voorbereiden en uitvoeren van diverse bewegings- en sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen 

• Voorbereiding en onderhoud van materiaal en sportinfrastructuur: uitvoeren van basisonderhoud van materialen, buitenaccommodatie, fietsen 

• Administratieve ondersteuning: uitvoeren van administratieve taken 
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7 Wiskunde 

7.1 D-finaliteit 

Gelijke benamingen van inhouden in onderstaande tabellen bij verschillende leerplannen komen niet steeds overeen met precies dezelfde leerplandoelen.  

Leerplan Studierichtingen Leerinhouden 

LP B 
(basis) 

Audiovisuele vorming; Beeldende vorming; Dans; 
Freinetpedagogie; Grieks-Latijn; Humane wetenschappen; 
Latijn-moderne talen; Moderne Talen; Muziek; Taal en 
communicatiewetenschappen; Welzijnswetenschappen;  
Woordkunst-drama 

Grafisch functieonderzoek, rekenen met reële getallen (bv. logaritmen), 
exponentiële en algemene sinusfuncties, concepten afgeleiden, rijen, 
kansrekenen, statistiek (representativiteit, samenhang versus causaliteit, 
normale verdeling) en generieke doelen 

LP B+S Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen; 
Bedrijfswetenschappen; Economie-moderne talen; Topsport-
bedrijfswetenschappen; Topsport-economie 

Leerinhouden LP B + functieleer/analyse (uitbreiding functietypes, 

vergelijkingen en ongelijkheden, afgeleiden en integralen), matrices,  

toetsen hypothesen  

LP B+S’ Architecturale vorming; Biotechnologische en chemische 
(STEM-) wetenschappen; Bouw- en houtwetenschappen; 
Informatica- en communicatiewetenschappen; Latijn-
wetenschappen; Mechatronica; Moderne talen-
wetenschappen; Sportwetenschappen; Topsport-
natuurwetenschappen  

Leerinhouden LP B + functieleer/analyse (uitbreiding functietypes, 
vergelijkingen en ongelijkheden, afgeleiden en integralen), matrices, 
complexe getallen, toetsen hypothesen 
 

LP B+S’’ Economie-wiskunde; Grieks-wiskunde; Latijn-wiskunde; 
Technologische wetenschappen & engineering; 
Wetenschappen-wiskunde 

Leerinhouden LP B + functieleer/analyse (uitbreiding functietypes, 
vergelijkingen en ongelijkheden, limieten, afgeleiden en integralen), 
vectoren, analytische ruimtemeetkunde, goniometrie, matrices, complexe 
getallen, algebraïsche structuur, telproblemen, binomiale verdeling, 
toetsen hypothesen, uitspraken bewijzen 

 

Leerplannen statistiek:  

Leerplan Studierichtingen Leerinhouden 

Statistiek Freinetpedagogie; Humane wetenschappen Combinaties, binomiale verdeling, betrouwbaarheidsintervallen, toetsen 
hypothesen en statistische software gebruiken 

Statistiek Welzijnswetenschappen Toetsen hypothesen en spreidingsdiagrammen 
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7.2 D/A-finaliteit 

Leerplan Studierichtingen Leerinhouden 

LP B 
(basis) 

Agrotechnieken dier; Agrotechnieken plant; Architectuur en 
interieur; Bakkerijtechnieken; Bedrijfsorganisatie; Beeldende 
kunst; Commerciële organisatie; Defensie en veiligheid; 
Dierenverzorgingstechnieken; Fotografie; Gezondheidszorg; 
Horeca; Internationale handel en logistiek; Mode; Natuur- en 
groentetechnieken; Opvoeding en begeleiding; Slagerij-
traiteurtechnieken; Sportbegeleiding; Taal en communicatie; 
Toerisme; Topsport; Tuinaanleg en -beheer; Wellness en 
schoonheid 

Grafisch onderzoek, differentiequotiënten, rekenen met reële getallen (bv. 
logaritmen), exponentiële functies, kansrekenen, statistiek 
(representativiteit, samenhang versus causaliteit, normale verdeling) en 
generieke doelen 

LP B+S Autotechnieken; Bouwtechnieken; Elektromechanische 
technieken; Elektronicatechnieken; Elektrotechnieken; 
Houttechnieken; Industriële ICT; Koel- en warmtetechnieken; 
Mechanische vormgevingstechnieken; Podiumtechnieken; 
Vliegtuigtechnieken 

Leerinhouden LP B + algemene sinusfunctie, rekenen met vectoren, 

tweedegraadsfuncties (topvergelijking), logaritmische schaal, concepten 

afgeleiden  

LP B+S’ Crossmedia; Grafimedia; Optiektechnieken; 
Orthopedietechnieken; Dentaaltechnieken  
 

Leerinhouden LP B + algemene sinusfunctie, rekenen met vectoren 

LP B+S’’ Biotechnologische en chemische technieken 
 

Leerinhouden LP B + algemene sinusfunctie, rekenen met vectoren, 

tweedegraadsfuncties (topvergelijking), logaritmische schaal, concepten 

afgeleiden, spreidingsdiagrammen 

 


