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AHOVOKS Kwalificaties en Curriculum – Ellen Van Twembeke digitale roadshow VVWL

Presentator
Presentatienotities
Dankjewel voor die mooie introductie. Goeieavond allemaal.Mijn naam is dus Ellen Van Twembeke. Sinds september 2018 ben ik als gedetacheerd leerkracht aan de slag bij AHOVOKS Kwalificaties en Curriculum waar ik o.a. de rol als procesbegeleider bij de nieuwe onderwijsdoelen wiskunde opneem.Vanavond schets ik voor jullie het proces en het kader van de nieuwe eindtermen wiskunde in een notendop, zodat jullie de uitleg over de inhouden straks goed kunnen plaatsen.



De afgelegde weg naar nieuwe onderwijsdoelen

Presentator
Presentatienotities
Zoals jullie weten is in september 2019 de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs gestart.Aan deze modernisering en daarmee het invoeren van nieuwe eindtermen, is een heel proces voorafgegaan. Eens de invoering rond is, zal het meer dan 10 jaar geleden zijn dat het masterplan voor de hervorming secundair onderwijs werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.Het was echter pas begin 2018 dat het kader waarin de nieuwe eindtermen moesten ontwikkeld worden, werd vastgelegd en het ontwikkelproces van start kon gaan.



Van ontwikkeling tot implementatie

nov 2018 – feb 2020

2e graad: sept 2021
3e graad: sept 2023

Presentator
Presentatienotities
Hoe verloopt nu zo’n ontwikkelproces?Vanuit AHOVOKS werden startvoorstellen ontwikkeld op basis van nationale en internationale referentiekaders en curricula. Vervolgens werden deze voorstellen uitvoerig bediscussieerd en aangepast in ontwikkelcommissies. Deze commissies waren samengesteld uit de onderwijsverstrekkers, academisch experten en leraren. AHOVOKS zorgde voor de procesbegeleiding. Het ontwikkelproces van de eindtermen en specifieke eindtermen 2e en 3e graad duurde van nov 2018 tot februari 2020.Tussendoor en finaal voerde de valideringscommissie een kwaliteitscheck uit om na te gaan of de eindtermen evalueerbaar zijn en er voldoende samenhang is, zowel binnen een bepaalde SC als tussen de SC onderling en over de graden heen. De VC bestaat uit mensen van de onderwijsinspectie en experten met expertise op het vlak van evaluatie, onderwijskunde, ontwikkelingspsychologie en taal. Na de kwaliteitscheck volgt een parlementair goedkeuringsproces en uiteindelijk dienen de nieuwe eindtermen definitief te worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De onderwijsverstrekkers en uitgeverijen kunnen dan de goedgekeurde doelen aan de slag om ze te vertalen in leerplannen en handboeken, die de leerkrachten uiteindelijk zullen gebruiken om de doelen te implementeren in de klas. Voor de tweede graad start die implementatie in sept 2021, voor de derde graad in sept 2023.



Structuurhervorming 
Matrix

Modernisering secundair onderwijs

Presentator
Presentatienotities
De invoering van de nieuwe eindtermen of dus de inhoudelijke hervorming van het secundair onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de structurele hervorming ervan. Daarom maak ik jullie graag even wegwijs in de fameuze matrix aan de hand van een filmpje. 



FILMPJE MATRIX



Inhoudelijke hervorming 
Onderwijsdoelen

studierichting = combinatie verschillende pakketten doelen
invloed plaats studierichting in de matrix

basisvorming: combinatie graad en finaliteit

Modernisering secundair onderwijs
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Hoe worden de studierichtingen in die matrix nu ingevuld? Die invulling bestaat uit een combinatie van verschillende pakketten van onderwijsdoelen. Deze set wordt mee bepaald door de plaats van de studierichting in de matrix. ET basisvorming werden ontwikkeld per graad en per finaliteit en niet meer zoals vroeger per onderwijsvorm. Dit betekent dat bvb. alle studierichtingen 2e graad doorstroom dezelfde ET basisvorming krijgen.



Inhoudelijke hervorming 
Onderwijsdoelen

studierichting = combinatie verschillende pakketten doelen
invloed plaats studierichting in de matrix

basisvorming: combinatie graad en finaliteit
specifieke vorming 2e/3e graad: invloed van het domein

Modernisering secundair onderwijs
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De invulling van de specifieke vorming van een studierichting van de 2e of 3e graad wordt mee bepaald door het domein waarin de studierichting zich bevindt.Het volgende filmpje zet alle soorten pakketten aan doelen en combinaties ervan voor jullie op een rij.



FILMPJE ONDERWIJSDOELEN

+ HIERNA SPECIFIEK DEEL PER UITZENDMOMENT



Doelen wisk in 3e gr doorstroomfinaliteit

Presentator
Presentatienotities
Goed, laat ons nu eens inzoomen op de 3e graad doorstroom. We zagen daarnet dat een studierichting is opgebouwd uit basisvorming en specifieke vorming. Wat houdt die basisvorming precies in en welke plaats heeft wiskunde daarin?



Minimumdoelen
Te bereiken op populatieniveau (behalve attitudinale ET: na te streven)

Niet gekoppeld aan vakken, maar aan 16 sleutelcompetenties
Bouwstenen

Groeperen inhoudelijk verwante eindtermen
Soorten eindtermen

Inhoudelijke
Transversale

Gerealiseerd in samenhang met meerdere inhouden uit verschillende 
sleutelcompetenties
Bv. Digitale competenties en Leercompetentie

Attitudinale (na te streven)
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Eindtermen basisvorming zijn…Eindtermen werden dus geformuleerd binnen deze bouwstenen. Naast inhoudelijke eindtermen, zijn er ook transversale en attitudinale eindtermen. Met deze laatste willen we bepaalde houdingen nastreven bij onze jongeren. Transversale eindtermen zijn eindtermen die je dient te realiseren in … Bij wiskunde liggen bv. koppelingen met bepaalde transversale doelen digitale competentie en leercompetentie voor de hand.



Sleutelcompetentie inzake 
wiskunde – wetenschappen – technologie 
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Waar vinden we nu de eindtermen basisvorming wiskunde terug?Die zijn opgenomen in de sleutelcompetentie ….



Presentator
Presentatienotities
In deze sleutelcompetentie gaat er naast wiskunde ook aandacht naar natuurwetenschappen en technologie én naar de integratie van deze disciplines binnen STEM.Er is namelijk een heel sterke verwevenheid tussen wiskunde, wetenschappen en technologie. Die samenhang is meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen.



Redeneren en 
abstraheren Ruimte en vorm

Relatie en 
verandering

Getallen en 
hoeveelheden

Modelleren en 
problemen oplossen

Data en onzekerheid

Presentator
Presentatienotities
Zes bouwstenen uit deze sleutelcompetentie vallen onder de wiskundige competentie. Getallenleer en rekenvaardigheden komen aan bod bij ‘getallen en hoeveelheden’.‘Ruimte en vorm’ richt zich op meetkunde en metend rekenen.Het modelleren op algebraïsche en analytische wijze staat centraal bij ‘relatie en verandering’. Ook discrete structuren komen hier aan bod. In de bouwsteen ‘Data en onzekerheid’ vinden we doelen omtrent statistiek en kansrekening terug.‘Redeneren en abstraheren’ en ‘modelleren en problemen oplossen’ ten slotte omvatten vaardigheden die zo eigen zijn aan de wiskunde dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de overige inhoudelijke bouwstenen van wiskunde.



Natuurwetenschappelijke, technologische en 
wiskundige concepten en methoden inzetten om 

problemen op te lossen en om objecten, 
systemen en hun interacties te onderzoeken en 

te begrijpen.
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Vaardigheden die een belangrijk onderdeel vormen van zowel wiskunde als wetenschappen en technologie, zijn opgenomen in een overkoepelende bouwsteen waarvan de inhoud geïntegreerd wordt met die van de andere bouwstenen. Ook de integratie van de verschillende disciplines krijgt hier een plaats. Verlies dus als wiskunde-leerkracht deze bouwsteen niet uit het oog.



Doelen wisk in 3e gr doorstroomfinaliteit

Presentator
Presentatienotities
Welke inhouden precies zijn opgenomen in de basisvorming wiskunde, zullen leerkrachten en experten uit de ontwikkelcommissie jullie straks toelichten.Ik neem jullie eerst nog even mee naar de specifieke vorming.Jullie zagen eerder al dat deze in de 3e graad doorstroom bestaat uit specifieke eindtermen. 



In 3e graad doorstroom en dubbele finaliteit (nieuw voor TSO/KSO)

Gekoppeld aan 16 wetenschapsdomeinen waaronder wiskunde
elk wetenschapsdomein: verschillende pakketten SPET

Studierichting 3e graad
SPET-pakketten uit 1 of meer wetenschapsdomeinen
op basis van doorstroomprofiel

Nieuw: meerdere SPET-pakketten wiskunde doorstroom
gerichter inspelen op noden leerlingen voor hoger onderwijs

Presentator
Presentatienotities
In de derde graad doorstroom en dubbele finaliteit vinden we specifieke eindtermen terug in de specifieke vorming. Voor TSO/KSO is dit volledig nieuw, dit bestond tot nog toe niet. In het huidige ASO zijn er wel specifieke eindtermen, gekoppeld aan de verschillende polen.Zoals gezegd in het filmpje daarnet, zijn de nieuwe SPET niet gekoppeld aan de sleutelcompetenties uit de basisvorming, maar aan 16 wetenschapsdomeinen. Één van de wetenschapsdomeinen is wiskunde.Binnen elk wetenschapsdomein werden verschillende pakketten specifieke eindtermen ontwikkeld.Aan een studierichting 3e graad worden dan  … Zo ontstaat per studierichting een unieke combinatie aan specifieke eindtermen.Nieuw is dat er meerdere pakketten specifieke eindtermen wiskunde ontwikkeld werden voor de doorstroomfinaliteit. Voor de huidige ASO-richtingen bestaat er namelijk maar 1 set. Met deze verschillende pakketten kunnen we gerichter inspelen op wat leerlingen in verschillende richtingen van de doorstroomfinaliteit nodig hebben om succesvol door te stromen naar logische vervolgstudies in het hoger onderwijs.Welke pakketten dit zijn, wat ze precies inhouden en aan welke studierichtingen ze gekoppeld worden, wordt jullie straks toegelicht door leerkrachten en experten uit de ontwikkelcommissie.



www.kwalificatiesencurriculum.be

www.onderwijsdoelen.be

Meer info?

Presentator
Presentatienotities
Ziezo, ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende informatie bezorgd heb om de rest van deze roadshow goed te kunnen volgen.Zit je nog met vragen, wil je de filmpjes rustig herbekijken of wil je de eindtermen opzoeken waarmee jij aan de slag moet? Raadpleeg dan onze websites.Ik wens jullie alvast veel succes en plezier met de nieuwe eindtermen wiskunde.

http://www.kwalificatiesencurriculum.be/
http://www.onderwijsdoelen.be/
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