
VVKBaO 
Wiskunde 
DO 1 Een algemene strategie voor het vaardig oplossen van wiskundige problemen kennen, 

flexibel aanwenden en verwoorden  

Dat houdt in:  

a)  Zich een goede voorstelling maken van het probleem  

b)  bepalen hoe het probleem het beste wordt aangepakt (een oplossingsplan opstellen) en 
de gekozen oplossingswijze rechtvaardigen 

c)  het oplossingsplan uitvoeren en zichzelf daarbij controleren  

d)  de uitkomst interpreteren en een voorlopig antwoord formuleren op het probleem 

e)  de verschillende stappen van het oplossingsproces controleren en bijsturen, en het 
antwoord op zijn zinvolheid, zijn realiteitswaarde en zijn volledigheid beoordelen en 
verbeteren 
 

DO 2 Zoekstrategieën ontwikkelen  
Dat kan onder meer betekenen: 

a)  de situatie op een eigen manier weergeven (dramatiseren, tekenen, …)  

b)  de probleemstelling in eigen woorden navertellen of verkort weergeven 

c)  door bij een gegeven situatie aansluitende wiskundige vragen te formuleren een goed 
zicht krijgen op wat er gegeven is, wat er gezocht moet worden en wat de relaties zijn 
tussen de gegevens onderling en tussen de gegevens en het gevraagde 

d)  noodzakelijke en overbodige informatie onderscheiden  

e)  ontbrekende informatie opzoeken  

f)   een tekening, een schema of een schets van de probleemsituatie maken of en tabel 
maken met de gegevens  

g)  een probleem opsplitsen in deelproblemen  

h)  een hypothese formuleren en toetsen  

i)   een element voorlopig buiten beschouwing laten  

j)   moeilijke gegevens uit de situatie vervangen door eenvoudige 

 

DO 3 Nadenken over zijn eigen oplossingsproces en dat proces sturen 
Dat kan onder meer betekenen:  

a)  nagaan of bepaalde kennis en heuristieken die je al beheerst, aangewend kunnen worden 
(bijv. bestaat er een regel? Welk soort oefening is dat en wat hebben we daarover al 
geleerd?)  

b)  tijdens de uitvoering van een plan nagaan of een bepaalde stap iets oplevert 



c)  tijdens de uitvoering van een oplossingsplan, nagaan of dat plan efficiënt is 

d)  de oorzaak van fouten, haperingen of het vlotte verloop van het oplossingsproces 
onderzoeken, alleen of in samenspraak met anderen 

e)  nadenken over concrete en onjuiste oplossingen en oplossingswijzen van jezelf of iemand 
anders 

 

 

DO6 Nadenken over en verwoorden hoe men te werk gaat om wiskundige leertaken aan te pakken 
         Dat kan onder meer betekenen:  

a)  onderscheid maken tussen wat men kent en niet kent, tussen wat men begrijpt en niet 
begrijpt  

b)  zich bewust zijn van de mogelijkheden en beperkingen van de eigen cognitieve 
bekwaamheden  

c) leren uit fouten en uit succes  

 

DO7 Doeltreffende opvattingen over en houdingen ontwikkelen tegenover wiskunde-leren  
 Dat kan onder meer betekenen:  

a)  beseffen dat iedereen enige wiskundige bekwaamheid kan verwerven  

b)  ervan overtuigd zijn dat wiskunde meer is dan een stel regels en procedures die 
gememoriseerd moeten worden  

c)  beseffen dat wiskunde veel met het reële leven te maken heeft en van praktisch nut is in 
de maatschappij  

d)  beseffen dat de kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen die tijdens de 
wiskundelessen geleerd werden, ook in andere lessen en in buitenschoolse 
probleemsituaties hun toepassingen vinden 

e)  erop gericht zijn zichzelf vragen te stellen, niet te vlug denken dat men iets beheerst  

f)   bij momenten van twijfel niet aan zichzelf en zijn capaciteiten twijfelen  

g)  de oorzaak van falen en slagen ook bij zichzelf zoeken in plaats van bij anderen  

h)  waardering opbrengen voor wiskunde als dimensie van menselijke inventiviteit  

i)   zelfvertrouwen ontwikkelen inzake wiskunde, zowel op school als daarbuiten  

j)   nauwkeurig werken en de taken volgens afspraak uitvoeren 

k)  efficiënt leren door het materiaal klaar te leggen voor de opdracht en het efficiënt te 
gebruiken  

l)   niet te vlug denken dat je de leerstof niet onder de knie zult krijgen en ze dan maar uit het 
hoofd leren 
 

DO 8 In wiskundige situaties samenwerken en communiceren met anderen  
          Dat kan onder meer betekenen:  

a)  onderling overleggen bij het oplossen van een wiskundig probleem  



b)  afspraken maken en naleven bij groepswerk  

c)  verslag uitbrengen over de aanpak van een wiskundig probleem  

d)  andere leerlingen helpen wiskundige opgaven op te lossen  

 

DO 9 De communicatieve functie van wiskundige taal ervaren  
          Dat kan onder meer betekenen  

a)  wiskundige gegevens of resultaten visualiseren, symboliseren, noteren of verwoorden, 
begrijpen, interpreteren en verwerken  

b)  wiskundige begrippen en termen begrijpen en correct gebruiken  

c)  beseffen dat een correcte wiskundige taal belangrijk is om elkaar te begrijpen  

 

DO 10 Nadenken over communicatie bij wiskunde  
            Dat kan onder meer betekenen:  

a)  nagaan of je de ander wel goed begrijpt en of de ander je begrijpt  

b)  bedenkingen formuleren over de positieve en negatieve aspecten van het in groep 
oplossen van wiskundige problemen 

 

DO 11 Doeltreffende opvattingen over en houdingen tegenover communicatie bij wiskunde 
ontwikkelen  

Dat kan onder meer betekenen: 

a)  beseffen dat je ook heel wat kunt opsteken wanneer je naar medeleerlingen luistert en 
wanneer je uitleg geeft aan jezelf of aan anderen 

b)  beseffen dat uit de toelichtingen en fouten van anderen veel te leren valt  

c)  kritisch luisteren en een kritische houding ontwikkelen tegenover allerlei cijfermateriaal, 
tabellen, berekeningen waarvan bewust of onbewust gebruik gemaakt wordt om mensen 
te informeren, te overtuigen, te misleiden  

d)  voor de eigen mening opkomen  

e)  met een houding van openheid van elkaar leren  

f)   bereid zijn de afspraken over de taakverdeling bij groepswerk te respecteren 
 

MK4 De richting van de beweging verkennen en bepalen: 

b)  van voorwerpen tegenover zichzelf  

c)  van zichzelf tegenover referentiepunten in de ruimte  

d)  van voorwerpen in de ruimte tegenover andere voorwerpen en daarbij de zin van de 
beweging verwoorden met termen als:  

e)  omhoog, omlaag, vooruit, achteruit, … 



f)  naar mij toe, van mij weg, dichterbij komen, opzij, langs, door, over, … 
 

MK 5 De plaats en/ of de richting precies bepalen vanuit een referentiepunt 

 
MK 6 Verkennen en verwoorden wat men ziet vanuit andere gezichtspunten als men zich: 

a)  werkelijk verplaatst in de ruimte  

b)  mentaal verplaatst in de ruimte en daarbij termen gebruikt als: 

c)  richting, plaats, … 

d)  vooraanzicht, zijaanzicht, bovenaanzicht, … 
 

MK 7 De relatie leggen tussen driedimensionale situaties en hun voorstellingen om zich te oriënteren 
in de ruimte met:  

a)  tekeningen, foto’s, maquettes, plattegronden 

b)  kaarten, gegevens over afstand en richting en daarbij termen gebruiken als:  

c)  afstand…  

d)  patroon, plattegrond…  
 

MK 8 Pictogrammen die onder meer richting aanduiden, lezen en gebruiken (-4) 
 

Wereldoriëntatie 
0.5   Kinderen werken samen.  

Dat houdt in dat ze: 

- niemand uitsluiten, 

- anderen helpen, 

- afspraken binnen de groep naleven, 

- overleggen over groepsopdrachten, 

- terugblikken op de manier waarop ze hebben 

samengewerkt, 

- ervaren en uiten dat in een groep(ering) taken 

worden verdeeld, 

- regels en een taakverdeling afspreken bij een spel of 

opdracht. 

- … 
 



0.6  Kinderen drukken zich zo verstaanbaar mogelijk uit en benoemen waar mogelijk de dingen 
correct. 
Dat houdt in dat ze: 

- over woorden en termen beschikken voor 

. het benoemen van lichaamsdelen, dieren, planten, gevoelens, waarden, instrumenten, 
technische vaardigheden en systemen, historische overblijfselen, dingen uit andere culturen, 
lichaamstaal … 

. het aanduiden van plaats en richting … 

. het uiten van waardering … 

- … 
 

0.7 Kinderen kunnen en durven problemen aanpakken. 
Dat houdt in dat ze: 

- een probleem herkennen, 

- zich een voorstelling vormen van het probleem, 

- een probleem analyseren, 

- een strategie bedenken en daarbij verstandige zoekprocedures hanteren zoals een probleem 
opsplitsen in deelproblemen, een probleem herleiden tot een soortgelijk probleem, een 
probleem voor zichzelf representeren, een veronderstelling maken en uitproberen … 

- hun plan uitvoeren, 

- de gevonden oplossing evalueren. 

 

0.8   Kinderen ontwikkelen tot autonome leerders. 
Dat houdt in dat ze: 

- zelf initiatief nemen, 

- planmatig te werk gaan, 

-  zo nodig hun oorspronkelijke planning herzien, 

-  in alle leeractiviteiten zoveel mogelijk nadenken over hun eigen leerproces (Waarom doe ik 
dit? Waarom doe ik dit zo? Weet ik nu wat ik wil weten? Waarom loopt het fout? Hoe kan ik 
dat in het vervolg vermijden? …), 

- bij alles wat ze leren, zoveel mogelijk het verband leggen met al aanwezige kennis en 
vaardigheden, 

- creatief zijn. 

- … 
 

0.15 Kinderen kunnen verslag uitbrengen over hun bevindingen. 
Dat houdt in dat ze: 



- waarnemingen tijdens een leerwandeling, een demonstratie, een onderzoek … kunnen 
noteren en weergeven 

. met woorden, in tekeningen, 

. meer mathematisch: in tabellen, in grafieken … 

- verslag kunnen uitbrengen over een taakgroep, 

- … 
 

4.2 Kinderen ontwikkelen vertrouwen in eigen mogelijkheden. 
Dat houdt in dat ze: 

- ervaren en uiten dat hun mogelijkheden ontwikkelen, 

- ervaren, vaststellen en uiten dat de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden ervoor zorgt 
dat ze voortdurend minder afhankelijk worden van anderen, 

- geloven in wat ze al kunnen, 

- doorzetten als ze taken uitvoeren, 

- voor eigen beperkingen een constructieve oplossing kunnen bedenken en hanteren, 

- iets wat ze nog niet kunnen, zien als een uitdaging om bij te leren, 

- eigen mogelijkheden, kenmerken, indrukken, gedachten, gevoelens, wensen, beperkingen, 
voorkeuren, waarderingen, durven en willen uitdrukken, 

- de bereidheid tonen zich te oefenen in omgangsvaardigheden waarin ze minder sterk zijn. 

- … 
 

6.10 Kinderen zijn zich bewust van de relatieve waarde van technische systemen. 
Dat houdt in dat ze: 

-  ontdekken dat ze techniek en het massale audiovisuele aanbod zelf kunnen beheersen (bv. De 
afstandbediening gebruiken om de tv uit te zetten), 

- inzien dat veel technieken tal van risico’s insluiten (verkeer, milieu, ongevallen …), 

- ervaren, vaststellen en uiten dat door allerlei systemen het comfort van mensen vaak sterk 
verhoogt, 

- vaststellen dat door die systemen mensen afhankelijk kunnen zijn van techniek, 

- ervaren dat er ook systemen zijn die niet noodzakelijk het leven aangenamer maken, maar 
enkel op consumptie of verkoop zijn gericht, 

- inzien dat techniek niet alles kan oplossen. 
 

6.16 Kinderen kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen (het 
probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren). 

 

6.15 Kinderen kijken kritisch naar een zelfgemaakt product of bereiding. 
Dat houdt in dat ze: 



- controleren of een zelfgemaakt product voldoet aan de zelf vooropgestelde eisen, 

- verbeteringen kunnen aanbrengen aan een product na evaluatie, 

- ervaren dat een product degelijk is als het voldoet aan een aantal cultuur- en tijdgebonden 
criteria (bv. duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, milieuvriendelijkheid, vormgeving, 
doelgerichtheid, veiligheid), 

- werkwijzen en technische systemen vergelijken en over beide een oordeel formuleren aan de 
hand van criteria. 

 

6.18 Kinderen kunnen met techniek omgaan in 

verschillende toepassingsgebieden. 

Dat houdt in dat ze: 

- technische realisaties uit verschillende 

toepassingsgebieden van techniek kunnen 

gebruiken. 

- technische realisaties uit verschillende 

toepassingsgebieden van techniek kunnen 

. construeren. 

. onderzoeken om na te gaan hoe het komt dat 

ze niet of slecht functioneren, 

- bij technische realisaties binnen verschillende 

toepassingsgebieden van techniek technische 

systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en 

keuzen kunnen herkennen. 

- bij technische realisaties uit verschillende 

toepassingsgebieden van techniek kunnen 

aangeven dat ze nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk 

kunnen zijn: 

. voor henzelf, 

. voor anderen, 

. voor natuur en milieu. 

 

Mediaopvoeding 
ME1 MEDIAGELETTERDHEID 



De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot de taal van de media 
en de vele toepassingen ervan in de hen omringende wereld met het doel ze te kennen, te begrijpen 
en te gebruiken. 
 
1.10 In audiovisuele media de volgende bouwstenen ervaren, herkennen, benoemen en gebruiken: 
geluid, licht, kader, montage en beeldbewerking. 
1.11 Voor hen relevante basisbegrippen en gangbare termen die verbonden zijn aan media en de 
omgang ermee, kennen en kunnen gebruiken. 
1.12 Genoegen (plezier) beleven aan de omgang met media. 
1.13 Interesse en verwondering tonen voor technologieën en ontwikkelingen binnen de 
mediawereld. 
1.14 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid (eigen talent) te tonen. 
1.15 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid in te zetten bij het leren van anderen. 
 
ME2 MEDIAWIJSHEID 
De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot het ontwikkelen van 
een waardebewuste en alerte houding tegenover media en het gebruik ervan door henzelf en 
anderen in de hen omringende wereld. 
 
2.9 De mogelijkheden van de media op een positieve,verantwoorde en waardebewuste manier 
aanwenden. 
2.10 Interesse tonen voor het mediagebruik van anderen behorend tot de eigen en andere culturen. 
2.14 Inzien hoe de ontwikkeling van mediacompetentie bijdraagt tot de eigen zelfredzaamheid. 
2.15 Bereid zijn om op een genuanceerde en toekomstgerichte wijze mee te evolueren met de 
ontwikkelingen van media (levenslang leren). 
 

ME3 TECHNISCHE EN INSTRUMENTELE MEDIACOMPETENTIE 
De leerlingen ontwikkelen technische en instrumentele kennis, vaardigheden en attitudes die nodig 
zijn om de voor hen bestemde mediatoepassingen adequaat en veilig te kunnen gebruiken. 
 
3.1 De mogelijkheden van voor hen bedoelde mediamiddelen ontdekken. 
3.2 Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief kunnen aanwenden. 
3.3 Technische vaardigheid ontwikkelen bij het gebruik van voor hen toegankelijke mediamiddelen. 
3.4 Voor hen bedoelde mediamiddelen op een verantwoorde en veilige manier gebruiken. 
3.5 Voor hen bedoelde mediamiddelen en hun toepassingen kennen en benoemen. 
3.6 Zorg dragen voor de eigen en andermans mediamiddelen. 
3.7 Bereid zijn technische en instrumentele vaardigheid met betrekking tot media te ontwikkelen 
door te oefenen (leren leren). 
 

 


