
Leerplandoelen niveau tweede graad 

1 Onder begeleiding en in concrete situaties in eenvoudige gesproken en geschreven teksten in een 

vreemde taal het onderwerp bepalen. 

2 Onder begeleiding en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden 

en selecteren uit: 

‐ gesproken teksten; 

‐ eenvoudige gesproken teksten in een vreemde taal; 

‐ geschreven teksten; 

‐ eenvoudige geschreven teksten in een vreemde taal; 

‐ beeldmateriaal; 

‐ ICT-bronnen; 

‐ tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten. 

3 Onder begeleiding en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie gebruiken: 

‐ concrete informatie uit gesproken teksten; 

‐ concrete informatie uit geschreven teksten; 

‐ concrete informatie uit beeldmateriaal; 

‐ concrete informatie uit ICT-bronnen; 

‐ concrete informatie uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten. 

4 Onder begeleiding en in concrete situaties mondeling en schriftelijk informatie inwinnen 

en meedelen: 

‐ formele informatie; 

‐ informele informatie. 

informatieverwerving en -verwerking 

5 Onder begeleiding analoge of digitale hulpmiddelen gebruiken om de communicatie en 

het taalvaardig handelen in het Nederlands en in een vreemde taal te verbeteren en te 

optimaliseren, zoals: 

‐ een verklarend woordenboek; 

‐ een eenvoudig vertalend woordenboek; 

‐ een woordenlijst; 

‐ een spellingwijzer; 

‐ een schrijfkader of standaard tekststructuur; 



‐ een spreekkader of standaard tekststructuur; 

‐ software; 

‐ aangeboden ondersteunend visueel materiaal; 

‐ lay-out.  

6 Bij het luisteren en het lezen in het Nederlands en in een vreemde taal, indien nodig en 

onder begeleiding, volgende strategieën gebruiken: 

- zeggen dat men iets niet begrijpt; 

- vragen wat iets betekent; 

- gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal; 

- gebruik maken van de context; 

- vragen om langzamer te spreken; 

- vragen om iets aan te wijzen; 

- vragen om iets te herhalen; 

- het leesdoel bepalen; 

- onduidelijke passages opnieuw lezen; 

- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden; 

- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden. 

7 Onder begeleiding en op niveau van de jongere in een vreemde taal volgende ondersteunende 

functionele taalelementen gebruiken: 

- vorm, betekenis en reëel gebruik van woorden en woordcombinaties in verband met persoonlijke 

gegevens, het dagelijks leven en de relatie tot anderen; 

- reeds in de les gebruikte vormen en structuren in nieuwe contexten; 

- belangrijke grammaticale constructies met behulp van schema’s en overzichten; 

- het eigene van de tekstsoort die aan bod komt. 

8 *Zich bij het lezen en luisteren in het Nederlands en in een vreemde taal blijven concentreren, 

ondanks het feit dat men niet alles begrijpt. 

informatieverwerving en -verwerking 

9 * Bereid zijn om eigen teksten in het Nederlands en in een vreemde taal na te kijken. 

10 Onder begeleiding en in relevante concrete situaties, wiskundige technieken en denkmethoden 

met behulp van elektronische hulpmiddelen toepassen: 

- de regel van drieën; 

- schematische voorstellingen; 



- ordeningsmodellen; 

- procentrekenen; 

- de schaal. 

11 Onder begeleiding en in relevante concrete situaties grootheden schatten, meten en 

berekenen. 

probleemoplossend denken 

12 * Ingesteld zijn op: 

- het inschatten van resultaten; 

- het controleren van bewerkingen en resultaten; 

- het vergelijken van oplossingen.  

13 Onder begeleiding opdrachten van beperkte omvang en van relatief korte duur individueel 

realiseren via volgende stappen: 

- de organisatie; 

- de uitvoering; 

- de reflectie; 

- de bijsturing. 

individueel werk en groepswerk 

14 Onder begeleiding opdrachten van beperkte omvang van relatief korte duur in groep realiseren 

via volgende stappen: 

- het overleg; 

- de organisatie; 

- de uitvoering; 

- de reflectie; 

- de bijsturing. 

15 De eigen mening en gevoelens uiten. 

16 Gepast ageren: 

- bewuste keuzes maken; 

- sociale en maatschappelijke leefregels, normen en gedrag respecteren; 

- formele en informele afspraken, regels en procedures volgen; 

- gepast taalgebruik hanteren; 

- hulp inroepen. 



17 In concrete situaties in een eenvoudig gesprek in een vreemde taal gebruik maken van: 

- standaarduitdrukkingen 

- beleefdheidsconventies; 

- formele en informele taalregisters. 

18 Onder begeleiding en in concrete situaties in een eenvoudig gesprek in een vreemde taal 

informatie vragen of geven. 

19 Bij mondelinge interactie in een vreemde taal, indien nodig en onder begeleiding, volgende 

strategieën gebruiken: 

- gebruik maken van non-verbaal gedrag; 

- zeggen dat men iets niet begrijpt; 

- vragen om langzamer te spreken; 

- vragen om iets te herhalen; 

- iets aanwijzen om na te gaan of men de gesprekspartner begrepen heeft; 

- eenvoudige technieken om een kort gesprek te beginnen, gaande te houden of te beëindigen. 

20 Bij het schrijven in een vreemde taal, indien nodig en onder begeleiding, volgende strategieën 

gebruiken: 

- gebruik maken van een model; 

- gebruik maken van een in de les behandelde tekst. 

21 Het eigen dagelijkse leven organiseren. 

maatschappelijke participatie 

22 Volgens de gangbare procedures solliciteren. 

23 Onder begeleiding maatschappelijk relevante formulieren lezen, invullen en controleren. 

24 Onder begeleiding op maatschappelijk relevante formulieren in een vreemde taal persoonlijke 

gegevens invullen zoals: 

- naam; 

- adres; 

- nationaliteit. 

25 Onder begeleiding en in concrete situaties standaarduitdrukkingen en standaardzinnen in 

een vreemde taal schriftelijk letterlijk overnemen. 

26 Het eigen budget beheren: 

- verantwoord consumentengedrag; 

- bankieren. 



27 Zich situeren, oriënteren en verplaatsen door gebruik te maken van gepaste informatie. 

28 In functie van de jongeren de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen en instellingen 

in de eigen regio situeren. 

29 De grote lijnen van maatschappelijke structuren en mechanismen die het leven beheersen 

of beïnvloeden kennen. 

30 Aan de hand van concrete voorbeelden uit de eigen leefwereld verhelderen dat 

omgevingsfactoren en micro-organismen invloed hebben op de menselijke gezondheid zoals: 

- preventiemaatregelen; 

- SOA; 

- dagelijkse hygiëne; 

- invloed van de omgeving; 

- oog hebben voor eigen gezondheid en die van anderen. 

31 Illustreren dat het dagelijkse leven ingebed ligt tussen verleden en toekomst: 

- vanuit de actualiteit; 

- op basis van eigen ervaringen. 

32 Onder begeleiding aspecten van het dagelijkse leven van mensen uit een andere tijd of op 

een andere plaats met het eigen leven vergelijken. 

33 Onder begeleiding toepassingen en elementen uit de eigen leefwereld in verband brengen met 

natuurwetenschappelijke verschijnselen zoals: 

‐ het klimaat; 

‐ het weer; 

‐ energie; 

‐ stralingen; 

‐ … 

maatschappelijke participatie 

34 Onder begeleiding concrete voorbeelden geven van natuurwetenschappelijke bijdragen 

tot een duurzame leefomgeving: 

- op lokaal niveau; 

- op globaal niveau.  

35 Belangrijke wereldproblemen bondig omschrijven. 

36 * Respect opbrengen voor: 

- het leefmilieu; 



- het cultureel-historisch erfgoed; 

- verschillen en gelijkenissen in leefwijze, waarden en normen; 

- verschillen en gelijkenissen in leefwijze, waarden en normen tussen de eigen cultuur en 

de cultuur van de streek waar de vreemde taal wordt gesproken. 

37 * Belangstelling tonen voor: 

- de aanwezigheid van vreemde talen in de eigen leefwereld; 

- vormen van creatieve expressie; 

- jeugdliteratuur en poëzie. 

maatschappelijke participatie 

38 * Bereidheid en durf tonen om in het Nederlands en in een vreemde taal: 

- te luisteren, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven; 

- het taalgebruik te verzorg 


