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Eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor eXplorer in de B-stroom 
 
Gemeenschappelijke vakoverschrijdende eindtermen 
 
Gemeenschappelijke stam 
 
De leerlingen:   

(communicatief vermogen) 
brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk; 

(doorzettingsvermogen) 
4        blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven; 
(esthetische bekwaamheid)   
6 kunnen schoonheid ervaren; 
(exploreren)   
8 benutten leerkansen in diverse situaties;   
(flexibiliteit)   
9 zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden; 
(kritisch denken) 
13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken; 
(respect)   
18 gedragen zich respectvol; 
(zorgvuldigheid)   
25 stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen;   
(zorgzaamheid)   
26 gaan om met verscheidenheid;   
27 dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander. 

 

Leren leren 
 
Opvattingen over leren 

1 De leerlingen werken ordelijk 
 
Informatieverwerving 

4 De leerlingen oriënteren zich in overzichtelijke informatie door gebruik te maken van 
vormkenmerken zoals titels, ondertitels, afbeeldingen en tekstmarkeringen. 

6  De leerlingen raadplegen adequaat een documentatiecentrum, bibliotheek en 
multimedia. 

 
Informatieverwerking 

8 Bij het leren van samenhangende informatie: 
vervolledigen de leerlingen een schema aan de hand van geboden informatie; 
leggen de leerlingen verbanden tussen elementen van de leerstof. 

9  De leerlingen kunnen samenhangende informatie begrijpen en analyseren door de 
betekenis van woorden, begrippen en zinnen, waar mogelijk, uit de context af te 
leiden of op te zoeken. 

 
Problemen oplossen  

10  Bij het oplossen van een probleem: 
herformuleren de leerlingen het probleem; 
bedenken zij onder begeleiding een oplossingsweg en lichten die toe; 
passen zij de gevonden oplossingsweg toe. 
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Regulering van het leerproces 
11  De leerlingen selecteren en ordenen het nodige materiaal en plannen onder 

begeleiding hun werktijd. 

 
Contexten 
 
Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid 
De leerlingen: 

11 passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en 
werkomgeving; 

 
Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling 
De leerlingen: 

5 tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het 
cultureel erfgoed; 

6 voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur. 
 

 

Vakgebonden en vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen 
 
ICT - Vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen  
 
De leerlingen 

1 hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen 
te ondersteunen bij het leren. 

2 gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 
3 kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 

 
 

Lichamelijke opvoeding - Vakgebonden ontwikkelingsdoelen 
 

1. Motorische competenties 
 
1.1 Verantwoord en veilig bewegen 
De leerlingen 

2 kunnen onder begeleiding veiligheidsvoorschriften, afspraken en regels naleven. 
3 gebruiken aangepaste uitrusting en kledij bij het uitvoeren van 

bewegingsactiviteiten. 
 
1.2 Zelfstandig werken 
De leerlingen kunnen 

4 in eenvoudige bewegingssituaties zelfstandig en onder begeleiding oefenen in kleine 
groepen, het gepaste materiaal opstellen en wegbergen. 

 
3. Ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren 
De leerlingen 

31 kunnen in groepsactiviteiten verschillende taken uitvoeren en afspraken nakomen. 
32 tonen in alle omstandigheden respect voor materiaal. 
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34 leren hun eigen bewegingsuitvoeringen en hun mogelijkheden en beperkingen juist 
inschatten. 

35 leren inzet en volharding tonen en hun eigen grenzen verleggen. 
 

 

Maatschappelijke vorming of geschiedenis en aardrijkskunde - Vakgebonden 
ontwikkelingsdoelen 
 
3. Dimensie ruimte  
De leerlingen kunnen 

20 zich aan de hand van een plattegrond of een kaart oriënteren. 
21 informatie halen uit wegwijzers, pictogrammen en informatieborden. 

 
5. Thema "de woning" 
De leerlingen kunnen 

27 verschillende woonvormen in tijd en ruimte situeren. 
 
 

 
Natuurwetenschappen - Vakgebonden ontwikkelingsdoelen 
 
Algemeen 
De leerlingen kunnen 

1 gericht waarnemen met al hun zintuigen en de waarnemingen weergeven; 
2 in betekenisvolle situaties, metingen uitvoeren en daarvoor geschikte instrumenten 

kiezen; 
3 onder begeleiding een natuurlijk en waarneembaar verschijnsel via een eenvoudig 

onderzoekje toetsen aan een veronderstelling; 
4 eenvoudige tabellen, grafieken en diagrammen in verband met 

natuurwetenschappelijke verschijnselen gebruiken. 
 
Levende natuur 
De leerlingen kunnen 

5 in een beperkte verzameling van organismen gelijkenissen en verschillen ontdekken 
en weergeven; 

8 in concrete voorbeelden aantonen hoe de mens natuur en milieu beïnvloedt; 
 
 
 

Nederlands - Vakgebonden ontwikkelingsdoelen 
 
1. Algemeen 
De leerlingen 

1 gebruiken Nederlands als communicatiemedium. 
 
2. Visualiteit 
De leerlingen kunnen 

2 woorden en teksten correct van het bord overnemen. 
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6. Woordenschat 
De leerlingen 

9 breiden hun actieve en passieve basiswoordenschat uit. 
 
 
 
7. Technisch lezen 

11 lezen en begrijpen zelfstandig eenvoudige studieteksten en gebruikshandleidingen, 
met zinnen met een gemiddelde zinslengte van 15 woorden. 

 
9. Spreken 
De leerlingen 

15 kunnen het gepaste taalregister hanteren: 
in verschillende situaties zoals tegenover leerlingen, bekende volwassenen, in 
telefoongesprekken en in dramatische vormen; 
op onderscheiden verwerkingsniveau: beschrijvend zoals informatie verschaffen en 
vragen, verslag uitbrengen en informatie uitwisselen; 

 
10. Lezen 
De leerlingen  

18 kunnen de informatie achterhalen in voor hen bestemde tekstsoorten zoals 
instructies, schema's, informatieve en fictionele teksten en gedichten 
(verwerkingsniveau: beschrijven); 

 
11. Schrijven  
De leerlingen 

24 kunnen hun boodschap op een overzichtelijke wijze neerschrijven in verschillende 
tekstsoorten zoals een persoonlijke brief, een verslag, een formulier en een 
antwoord op vragen (verwerkingsniveau: structureren); 

 
12. Strategieën 
De leerlingen 

26 kunnen bij de ontwikkelingsdoelen voor de vaardigheidsdomeinen luisteren, spreken, 
lezen en schrijven de volgende strategieën inzetten: 

 
leesdoel bepalen;  

zich concentreren; 
gericht informatie zoeken; 
de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden; 
herlezen wat onduidelijk is; 

 

 
 
Techniek - Vakgebonden ontwikkelingsdoelen 

 
Kerncomponenten van techniek 

De leerlingen kunnen: 
1 verschillende onderdelen in een eenvoudig technisch systeem onderzoeken: de 

functies en de relaties ertussen toelichten; 
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2 onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht 
functioneert;  

 
 
Wiskunde – Vakgebonden ontwikkelingsdoelen 
 
1. Visualiteit 
De leerlingen kunnen 

2 figuren herkennen, aanvullen, samenstellen en ordenen. 
 
 

3. Getalinzicht 
De leerlingen hebben 

6 inzicht in de relatie tussen breuk, decimaal getal en percent. 
 

4. Hoofdbewerkingen 
De leerlingen kunnen 

7  hoofdbewerkingen met natuurlijke getallen maken, met inbegrip van de 
nulmoeilijkheid. 

8  breuken optellen en aftrekken waarbij het resultaat een breuk is met een noemer 
kleiner dan of gelijk aan 16. 

9 hoofdbewerkingen met een decimaal getal en een natuurlijk getal maken. 
 

5. Wiskunde in praktische situaties 
De leerlingen kunnen 

10 de hoofdbewerkingen in verschillende situaties toepassen. 
11 grootheden en resultaten van bewerkingen schatten en zinvol afronden. 
12 een rekenopgave oplossen en controleren. 
13 met verhoudingen en percenten in praktische situaties werken. 

 

6. Zakrekenmachine 
De leerlingen kunnen 

14 met een zakrekenmachine optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
15 de te bekomen uitkomsten vooraf schatten en achteraf controleren. 
16 met een zakrekenmachine een percent nemen van een getal. 
17 doelgericht een zakrekenmachine gebruiken. 

 

7. Grootheden en eenheden 
De leerlingen 

18  kunnen twee of meer gelijksoortige objecten vergelijken en ordenen zonder gebruik 
te maken van een maateenheid. 

19  kennen de begrippen omtrek, oppervlakte, volume, inhoud, massa, tijd, temperatuur 
en hoekgrootte. 

20  kennen de belangrijkste eenheden en kunnen de symbolen daarvan juist gebruiken. 
21  zien het verband tussen de verandering in de eenheid en de verandering bij het 

maatgetal bij herleidingen. 
22  kunnen eenvoudige vraagstukken in verband met omtrek, oppervlakte, inhoud, 

massa, tijd, temperatuur en hoekgrootte oplossen. 
23  kunnen bij een meetopdracht op een verantwoorde manier een keuze maken tussen 

instrumenten. 
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24 kunnen grootheden meten en berekenen. 
 

8. Lijnen 
De leerlingen 

25 kennen verschillende soorten lijnen en kunnen ze tekenen. 
26 kunnen een lijnstuk tekenen. 
27 kunnen de lengte nauwkeurig meten. 
28  herkennen de onderlinge stand van rechten en kunnen rechten tekenen waarvan de 

onderlinge stand beschreven is. 
 
 

12. Informatieverwerking 
De leerlingen 

45  kunnen informatie halen uit grafieken, tabellen, diagrammen, kaarten en 
schaalmodellen. 

46 kunnen met plattegronden en plan werken. 
47 hebben inzicht in het schaalbegrip. 
48 kunnen een rekenkundig gemiddelde berekenen. 
49 kunnen met tekeningen en modellen op schaal werken. 

 


