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EEN SELECTIE UIT DE EINDTERMEN EERSTE GRAAD A-STROOM 

 

5. Sociaal-relationele competenties 

Eindtermen 

Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

5.5 De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht 

actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis: 

- Rollen en gedrag van personen in groepsactiviteiten 

* Procedurele kennis: 

- Methoden om in overleg taken te verdelen en te plannen 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren 

voor waarden, opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de 

balans tussen conflicterende aspecten 

 

7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake 

samenleven 

Eindtermen 

Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan. 

7.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke 

gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige 

argumenten. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Feit en mening 

- Realiteit en fictie 

- Argumenten 

* Procedurele kennis 

- Strategieën om een eigen mening te onderbouwen 

- Manieren om met elkaar in dialoog te gaan 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen mening 

- Reflectievaardigheden en -proces 

 

Met inbegrip van context 

* Actuele maatschappelijke gebeurtenissen, thema's en trends 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, 

opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 
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Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de 

rechten en plichten van iedereen binnen de rechtsstaat. 

7.8 De leerlingen participeren actief in schoolse situaties, rekening houdend met 

de rechten en plichten van iedereen.° (transversaal - attitudinaal) 

7.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en 

engagement voor de samenleving. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Individuele en gezamenlijke acties en engagement voor de samenleving op 

lokaal en globaal niveau 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, 

informatie, taken, strategieën,… 

7.10 De leerlingen onderscheiden inspraak, participatie en besluitvorming in 

schoolse situaties, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. 

(transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Inspraak, participatie en besluitvorming in de schoolomgeving 

- Rechten en plichten in de schoolomgeving 

- Manieren om te participeren in de schoolomgeving 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, 

opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en 

ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het 

individu kritisch benaderen. 

7.11 De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context.° (transversaal - 

attitudinaal) 

7.12 De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van 

duurzaamheidskwesties toe. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Duurzame ontwikkeling op het vlak van consumptie, energie, mobiliteit 

- Oorzaak-gevolg relaties 

- Onderscheid geheel-onderdeel binnen systemen 

- Verschillende perspectieven (3 P's: planet, profit, people) op 

duurzaamheidskwesties 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, 

informatie, taken, strategieën,… 

 

 

 

 



Pagina 3 van 5 

7.13 De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame 

ontwikkeling op het lokale niveau. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Duurzame ontwikkeling 

- Oorzaak-gevolg relaties 

- Onderscheid geheel - onderdeel binnen systemen 

- Verschillende perspectieven (3 P's: planet, profit, people) op 

duurzaamheidskwesties 

* Metacognitieve kennis 

- Kritische reflectie over duurzaamheidskwesties 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, 

informatie, taken, strategieën,… 

7.14 De leerlingen illustreren wederzijdse beïnvloeding tussen maatschappelijke 

domeinen. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Interactie tussen maatschappelijke domeinen (politiek, sociaal, economisch en 

cultureel) 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, 

informatie, taken, strategieën,… 

Democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal 

niveau duiden 

7.15 De leerlingen lichten wijzen van vertegenwoordiging, deelname aan macht 

en democratische besluitvorming toe voor zover deze relevant zijn voor hun 

eigen leefwereld. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Bestuursniveaus: gemeente, provincie, gemeenschappen en gewesten met 

inbegrip van Vlaanderen, België en Europese Unie  

* Conceptuele kennis 

- Principes van verkiezingen, vertegenwoordiging en bestuur en de onderlinge 

relatie 

- Principes van democratische besluitvorming en bestuur  

 

Met inbegrip van context 

* Relevant voor eigen leefwereld zoals, afhankelijk van de actualiteit, op niveau 

van gemeente, gewest, land, Europa, wereld 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de 

moderne rechtsstaat. 

7.16 De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten van de mens 

en het kind en voor sociale rechtvaardigheid, voor zover het relevant is voor hun 

eigen leefwereld.° (attitudinaal) 
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7.17 De leerlingen lichten het belang van mensen- en kinderrechten toe. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Mensenrechten- Kinderrechten  

- Sociale rechtvaardigheid 

- Schendingen van mensen- en kinderrechten zoals kinderen in armoede, 

kindsoldaten, kinderarbeid 

- Relevante organisaties en instellingen zoals kinderrechtencommissariaat, 

mensenrechtenorganisaties 

 

Met inbegrip van context 

* Referentiekaders “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” en 

“Kinderrechtenverdrag” 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, 

opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,… 

 

9. Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn 

Eindtermen 

9.6 De leerlingen onderzoeken ruimtelijke effecten van veranderingen in 

landschappen op de mens en zijn leefomgeving. 

Met inbegrip van kennis 

* Feitenkennis 

- Effecten van fysisch- en sociaal-geografische veranderingen: 

> Klimaatverandering zoals de stijging van de zeespiegel en de vermindering van 

de biodiversiteit als gevolg van de opwarming van de aarde 

> Verandering in ruimtegebruik zoals vergroting van landbouwpercelen, het 

omzetten van landbouwgebied naar bebouwing, ontbossing 

* Conceptuele kennis 

- Effecten van fysisch- en sociaal-geografische veranderingen: 

> Klimaatverandering 

> Ruimtegebruik 

> Verschillende perspectieven (3 P's: planet, profit, people) op 

duurzaamheidskwesties 

* Procedurele kennis 

- Gebruik van geografische onderzoekstechnieken (selectie van relevante 

technieken uit eindterm 9.8) 

 

Met inbegrip van context 

* Relevant voor eigen leefwereld en, afhankelijk van de actualiteit, op relevante 

ruimtelijke schaalniveaus: van lokaal over regionaal tot mondiaal 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren 
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11. Economische en financiële competenties 

Eindtermen 

Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en 

financiële producten om budgettaire gevolgen op korte en lange termijn 

in te schatten. 

11.1 De leerlingen beargumenteren hun keuzegedrag bij aankopen rekening 

houdend met hun behoeften en beïnvloedende factoren. 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

- Reële en gecreëerde behoeften 

- Factoren die het koopgedrag beïnvloeden: prijs met inbegrip van bijkomende 

kosten, beschikbare middelen, status, reclame, verkoopspraktijken, peers, 

media, sociale media, milieu- en sociale aspecten 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en 

loopbaancompetenties 

Eindtermen 

(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en 

lange termijn. 

15.4 De leerlingen maken onderbouwde keuzes aan de hand van aangereikte 

criteria en aangereikte strategieën. (transversaal) 

Met inbegrip van kennis 

* Conceptuele kennis 

-Rationele, emotionele en intuïtieve keuzes 

- Keuzecriteria 

* Procedurele kennis 

- Keuzestrategieën met inbegrip van studiekeuze en loopbaan 

- Veel voorkomende valkuilen bij het maken van keuzes 

* Metacognitieve kennis 

- Eigen voorkeuren en interesses 

- Eigen mogelijkheden en beperkingen 

- Reflectievaardigheden en -proces 

 

Met inbegrip van dimensies eindterm 

Cognitieve dimensie: beheersingsniveau evalueren 

Affectieve dimensie°: Handelen vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren 

voor waarden, opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, 

strategieën,… geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is voor de 

balans tussen conflicterende aspecten 


