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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Inhoud 

De opleiding Opfris Tweede Graad TSO hoort thuis in het studiegebied ALGEMENE VORMING van 
het volwassenenonderwijs. Zij geeft een opfrissing, die voor bepaalde cursisten nodig is om met 
succes de tweede graad van het TSO te kunnen aanvatten. 
 
Na de opleiding kan de cursist vlot instappen in de tweede graad TSO2. 

1.1.2 Modules 

De opleiding Opfris tweede graad bestaat uit 5 modules. De modules zijn: 
 OPF Opfris Natuurwetenschappen 
 OPF Opfris Nederlands 
 OPF Opfris Engels 
 OPF Opfris Frans 
 OPF Opfris Wiskunde TSO2 

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

 

Nr. Opleidingen Code Les-
tijden 

Niveau 

1 Economie AO AV 002 1960 ASO 2 

2 Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 1960 ASO 2 

3 Wetenschappen AO AV 004 1880 ASO 2 

4 Economie - Moderne Talen AO AV 006 1980 ASO 3 

5 Economie - Wiskunde AO AV 007 2000 ASO 3 

6 Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 1860 ASO 3 

7 Moderne Talen - Wetenschappen AO AV 009 2060 ASO 3 

8 Moderne Talen - Wiskunde AO AV 010 2000  ASO 3 

9 Wetenschappen - Wiskunde AO AV 011 2080 ASO 3 
 

10 Opfris Tweede Graad ASO AO AV 017 220 ASO 2 
 

11 Opfris Tweede Graad TSO AO AV 018 220 TSO 2 
 

12 Opfris Derde Graad ASO AO AV 019 380 ASO 3 
 

13 Opfris Derde Graad TSO AO AV 020 340 TSO 3 

14 Aanvullende algemene vorming AO AV 021 780  

 



  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  23 november 2006 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Algemene Vorming - Opfris Tweede Graad TSO 
Versie 1.0 BVR Pagina 4 van 16 

1.3 Modules en leertraject 

1.3.1 Modules 

Naam Code Lestijden Vak 

OPF Opfris Natuurwetenschappen M AV 115 40 Natuurwetenschappen 

OPF Opfris Nederlands  M AV 116 40 Nederlands 

OPF Opfris Engels M AV 117 40 Engels 

OPF Opfris Frans M AV 118 60 Frans 

OPF Opfris Wiskunde TSO2 M AV 120 40 Wiskunde 

1.3.2 Leertraject 

OPFRIS 
TWEEDE 
GRAAD TSO
34699       220 Lt

OPF Opfris 

Natuur-  6813

wetenschappen

40
6814

OPF Opfris 

Nederlands

40
6815

OPF Opfris 

Engels

40

6817

OPF Opfris 

Wiskunde TSO2

40
6816

OPF Opfris 

Frans

60
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module OPF Opfris Natuurwetenschappen (115) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “OPF Opfris Natuurwetenschappen” verwerft de cursist een aantal competenties die 
noodzakelijk zijn om aan de modules aardrijkskunde en natuurwetenschappen van de opleiding 
‘Algemene vorming TSO2 te kunnen beginnen. 
Hoewel decretaal gezien geen instapvereisten gesteld worden voor de 2

de
 graad, is, met het oog op 

de slaagkansen van de cursisten, het aangewezen om die cursisten naar de opfrismodule te verwijzen 
die voor deze competenties een opfrissing nodig hebben. 
Het gaat hierbij om een advies, niet om een verplichting. 

2.1.2 Instapvereisten 

Geen. 

2.1.3 Studieduur 

40 Lt 

2.1.4 Basiscompetenties 

Module OPF Opfris Natuurwetenschappen M AV 115 

De cursist kan  

Algemene, thematische en kaarten van plattegronden lezen, daarbij 
gebruik makend van legende, schaal en oriëntatie 

M AV 115 BC 01 

Kaarten en aardrijkskundige elementen in een atlas opzoeken M AV 115 BC 02 

De verschillende reliëfvormen herkennen M AV 115 BC 03 

De belangrijkste soorten gesteenten onderscheiden M AV 115 BC 04 

Een algemene opbouw van de bodem eenvoudig weergeven M AV 115 BC 05 

Aan de hand van de definitie en de elementen een onderscheid maken 
tussen weer en klimaat 

M AV 115 BC 06 

Een klimatogram analyseren M AV 115 BC 07 

Een verband leggen tussen klimaat en vegetatie M AV 115 BC 08 

De voornaamste klimaattypes en vegetatietypes in de wereld herkennen 
en benoemen 

M AV 115 BC 09 

De bouw van een cel beschrijven M AV 115 BC 10 

Het verschil aantonen tussen plantaardige en dierlijke cellen M AV 115 BC 11 

Illustreren dat een levend wezen als een geheel moet worden 
beschouwd en dat er samenhang is tussen de verschillende 
organisatieniveaus (cel, weefsel, orgaan, stelsel, organisme) 

M AV 115 BC 12 

Metingen uitvoeren met een afgesproken nauwkeurigheid M AV 115 BC 13 
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2.2 Module OPF Opfris Nederlands (116) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “OPF Opfris Nederlands” verwerft de cursist een aantal cruciale vaardigheden, 
kennisinhouden en attitudes die nodig zijn om met redelijke kansen op succes in te stappen in de 
module “Nederlands 1” van de 2

de
 graad TSO. 

Hoewel decretaal gezien geen instapvereisten gesteld worden voor de 2
de

 graad, is, met het oog op 
de slaagkansen van de cursisten, het aangewezen om die cursisten naar de opfrismodule te verwijzen 
die voor deze competenties een opfrissing nodig hebben. 
Het gaat hierbij om een advies, niet om een verplichting. 

2.2.2 Instapvereisten 

Geen. 

2.2.3 Studieduur 

40 Lt 

2.2.4 Basiscompetenties 

Module OPF Opfris Nederlands M AV 116 

Luisteren  

De cursist kan  

Op structurerend niveau  

De hoofdgedachte achterhalen in 
 instructies van de leraar over een leerstofonderdeel 
 een dialoog met medecursisten en leraren met betrekking tot het 

school- en klasgebeuren 
 een radio- en TV-programma 

M AV 116 BC L01 

Op beoordelend niveau  

Het globale onderwerp bepalen in uitspraken in een discussie M AV 116 BC L02 

  

De cursisten kunnen  

De ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de luistertaak uit te 
voeren 
 essentiële elementen van de communicatiesituatie (zender – 

boodschap – ontvanger) 
 standaardtaal en varianten / taalregister 
 woordenschat en grammatica ( zoals verbindings- en verwijswoorden, 

onderwerp en persoonsvorm, zelfstandig naamwoord en werkwoord) 

M AV 116 BC L03 

Bij de planning en uitvoering van hun luistertaken de volgende strategieën 
aanwenden 
 het luisterdoel bepalen 
 aanwijzingen binnen de communicatiesituatie gebruiken (zoals 

wijzigingen in de gelaatsuitdrukking en intonatie van de spreker) 
 zich concentreren 
 belangrijke informatie noteren 
 vragen stellen bij onduidelijkheid 

M AV 116 BC L04 

Bij de uitvoering van de luistertaak de bereidheid aan de dag leggen om 
 te luisteren 
 een onbevooroordeelde luisterhouding aan te nemen 
 een ander te laten uitspreken 
 te reflecteren op hun eigen luisterhouding 
 te reflecteren op de tekstsoort 
 het beluisterde te toetsen aan eigen kennis en inzichten 

M AV 116 BC L05 
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Spreken  

De cursisten kunnen  

Op structurerend niveau  

Vragen en antwoorden formuleren met betrekking tot leerstofonderdelen 
uit de klas 

M AV 116 BC S01 

De informatie die ze met betrekking tot een bepaald onderwerp, thema of 
opdracht hebben verzameld aan de leraar en medecursisten aanbieden 

M AV 116 BC S02 

Gevoelens, gewaarwordingen, verwachtingen in verband met het 
klasgebeuren tegenover een bekende verwoorden 

M AV 116 BC S03 

Op beoordelend niveau  

Aan een gedachtewisseling in de klas deelnemen M AV 116 BC S04 

  

De cursisten kunnen  

De ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de spreekopdracht 
uit te voeren 
 essentiële elementen van de communicatiesituatie (zender – 

boodschap – ontvanger) 
 standaardtaal en varianten / taalregister 
 woordenschat en grammatica ( zoals verbindings- en verwijswoorden, 

onderwerp en persoonsvorm, zelfstandig naamwoord en werkwoord) 

M AV 116 BC S05 

Bij de planning en uitvoering van hun spreektaken de volgende strategieën 
hanteren 
 het spreekdoel bepalen 
 informatie verzamelen 
 een spreekplannetje opstellen 
 hun bedoeling duidelijk formuleren 

M AV 116 BC S05 

Bij de uitvoering van een spreekopdracht de bereidheid aan de dag leggen 
om 
 te spreken 
 algemeen Nederlands te spreken 
 een kritische houding aan te nemen tegenover hun eigen 

communicatiegedrag 

M AV 117 BC S06 

 
 

Lezen  

De cursisten kunnen  

Op structurerend niveau  

Informatie achterhalen in 
 schema's en tabellen 
 studieteksten 
 fictionele teksten 

M AV 116 BC R01 

Op beoordelend niveau  

Een mening vormen over 
 reclameteksten en advertenties 
 informatieve teksten, inclusief informatiebronnen 

M AV 116 BC R02 

  

De cursisten kunnen  

De ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de leestaak uit te 
voeren 
 essentiële elementen van de communicatiesituatie (zender – 

boodschap – ontvanger) 
 standaardtaal en varianten / taalregister 
 woordenschat en grammatica ( zoals verbindings- en verwijswoorden, 

onderwerp en persoonsvorm, zelfstandig naamwoord en werkwoord) 

M AV 116 BC R03 
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Bij de planning en uitvoering van hun leestaken de volgende strategieën 
hanteren 
 het leesdoel bepalen 
 aanwijzingen binnen de communicatiesituatie gebruiken 
 zich concentreren 
 gericht informatie (niet bekende woorden) zoeken 
 onduidelijke passages herlezen 

M AV 116 BC R04 

Bij de uitvoering van een leestaak de bereidheid aan de dag leggen om 
 te lezen 
 te reflecteren over de inhoud van een tekst 
 de verkregen informatie aan eigen kennis en inzicht te toetsen 
 te reflecteren over hun eigen leesgedrag 

M AV 116 BC R05 

 
 

Schrijven  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau  

In een voorgestructureerd kader notities maken M AV 116 BC W01 

Op structurerend niveau  

Een stuk met informatie over henzelf schrijven M AV 116 BC W02 

Antwoorden op vragen over op school verwerkte inhouden M AV 116 BC W03 

Een gegeven schoolse opdracht verslaan M AV 116 BC W04 

  

De cursisten kunnen  

De ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de schrijftaak uit te 
voeren 
 essentiële elementen van de communicatiesituatie (zender – 

boodschap – ontvanger) 
 standaardtaal en varianten / taalregister 
 woordenschat en grammatica ( zoals verbindings- en verwijswoorden, 

onderwerp en persoonsvorm, zelfstandig naamwoord en werkwoord) 

M AV 116 BC W05 

Bij de planning en uitvoering van hun schrijftaken de volgende strategieën 
hanteren 
 het schrijfdoel bepalen 
 informatie verzamelen 
 een schrijfplan opstellen 
 een woordenboek gebruiken 
 een eigen tekst reviseren 

M AV 116 BC W06 

Bij de uitvoering van een schrijftaak de bereidheid aan de dag leggen om  
 te schrijven 
 te reflecteren op hun eigen schrijven 
 taal, indeling, spelling, handschrift en lay-out te verzorgen 

M AV 116 BC W07 
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2.3 Module OPF Opfris Engels (117) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “OPF Opfris Engels” verwerft de cursist een aantal vaardigheden, kennisinhouden en 
attitudes die nodig zijn om met redelijke kansen op succes in te stappen in de module “Engels 1” van 
de 2

de
 graad TSO. 

Hoewel decretaal gezien geen instapvereisten gesteld worden voor de 2
de

 graad, is, met het oog op 
de slaagkansen van de cursisten, het aangewezen om die cursisten naar de opfrismodule te verwijzen 
die voor deze competenties een opfrissing nodig hebben. 
Het gaat hierbij om een advies, niet om een verplichting. 

2.3.2 Instapvereisten 

Geen. 

2.3.3 Studieduur 

40 Lt 

2.3.4 Basiscompetenties 

Module OPF Opfris Engels M AV 117 

Luisteren  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau  

Het globale onderwerp bepalen van aanwijzingen, instructies en 
waarschuwingen 

M AV 117 BC L01 

Relevante en herkenbare informatie selecteren uit functionele 
boodschappen en gesprekken 

M AV 117 BC L02 

De hoofdzaak achterhalen in informatieve teksten M AV 117 BC L03 

  

De cursisten kunnen  

In een eenvoudig gesprek strategieën aanwenden die het bereiken van 
hun doel vergemakkelijken 
 verzoeken om te herhalen 
 verzoeken om langzamer te spreken 
 vragen naar een omschrijving 
 vragen om te spellen 
 vragen om iets op te schrijven 

M AV 117 BC L04 

De nodige luisterbereidheid opbrengen om in eenvoudige 
communicatieve situaties te functioneren en zich te concentreren op wat 
ze willen vernemen 

M AV 117 BC L05 

  

Tekstkenmerken voor luisteren 
De te beluisteren teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze zijn authentiek of semi-authentiek M AV 117 BC LT01 

 ze hebben meestal betrekking op onderwerpen die voor de cursist 
van educatief belang zijn 

M AV 117 BC LT02 

 ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd M AV 117 BC LT03 

 ze zijn kort en eenvoudig gestructureerd M AV 117 BC LT04 

 ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd M AV 117 BC LT05 

 ze worden aan een aangepast spreektempo uitgesproken M AV 117 BC LT06 

 ze kunnen visueel ondersteund zijn M AV 117 BC LT07 

 
 

Spreken  

De cursisten kunnen  
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Op beschrijvend niveau  

Deelnemen aan door de leraar geleide gesprekken M AV 117 BC S01 

Vragen stellen en een antwoord geven op vragen  over in de klas 
beluisterd en gelezen tekstmateriaal 

M AV 117 BC S02 

Vragen beantwoorden omtrent henzelf, hun omgeving en leefwereld M AV 117 BC S03 

  

De cursisten kunnen  

In een eenvoudig gesprek strategieën aanwenden die het bereiken van 
hun doel vergemakkelijken:  
 het op een andere wijze zeggen 
 een eenvoudige omschrijving geven of vragen 
 het juiste woord vragen 
 gebruik maken van lichaamstaal 

M AV 117 BC S04 

De nodige spreekbereidheid en -durf opbrengen om in eenvoudige 
communicatieve situaties te functioneren 

M AV 117 BC S05 

  

Tekstkenmerken voor spreken 
De te produceren teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze hebben meestal betrekking op onderwerpen die voor de cursist 
van educatief belang zijn 

M AV 117 BC ST01 

 ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd M AV 117 BC ST02 

 ze zijn kort en eenvoudig gestructureerd M AV 117 BC ST03 

 ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen M AV 117 BC ST04 

 ze worden aan een laag spreektempo uitgesproken M AV 117 BC ST05 

 ze kunnen worden geproduceerd met de medewerking van een 
gesprekspartner 

M AV 117 BC ST06 

 ze kunnen uitspraakfouten en een zekere mate van foutief 
taalgebruik bevatten die het begrijpen van de boodschap niet 
bemoeilijken 

M AV 117 BC ST07 

 
 

Lezen  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau   

De betekenis achterhalen van aanwijzingen, opschriften en 
waarschuwingen 

M AV 117 BC R01 

Relevante en herkenbare informatie opzoeken in functionele teksten M AV 117 BC R02 

Op structurerend niveau   

De hoofdzaken achterhalen van teksten  M AV 117 BC R03 

De samenhang achterhalen in teksten M AV 117 BC R04 

  

De cursisten kunnen  

Bij de uitvoering van hun leestaak de volgende strategieën aanwenden  
 herkennen van doorzichtige woorden 
 afleiden uit de context 
 raadplegen van een eenvoudig woordenboek of woordenlijst 

M AV 117 BC R05 

De nodige leesbereidheid opbrengen en zich concentreren op wat ze 
willen vernemen 

M AV 117 BC R06 

  

Tekstkenmerken voor lezen 
De te lezen teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze zijn authentiek of semi-authentiek M AV 117 BC RT01 

 ze hebben meestal betrekking op onderwerpen die voor de cursist 
van educatief belang zijn 

M AV 117 BC RT02 

 ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd M AV 117 BC RT03 

 ze zijn kort en eenvoudig gestructureerd M AV 117 BC RT04 
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 ze kunnen visueel ondersteund zijn M AV 117 BC RT05 

 ze bevatten standaardformuleringen M AV 117 BC RT06 

 ze kunnen in de oorspronkelijke lay-out worden weergegeven M AV 117 BC RT07 

 
 
 

Schrijven  

De cursisten kunnen  

Op kopiërend niveau  

Woorden, zinnen en teksten schrijven met aandacht voor correcte 
spelling 

M AV 117 BC W01 

Op beschrijvend niveau  

Inlichtingen verstrekken op invulformulieren M AV 117 BC W02 

Een mededeling opstellen met behulp van een voorbeeld M AV 117 BC W03 

  

De cursisten kunnen  

De volgende strategieën aanwenden die het schrijven vergemakkelijken 
 gebruik maken van een model of van een in de klas behandelde 

tekst 
 een eenvoudig woordenboek of woordenlijst doeltreffend gebruiken 

om het juiste woord te vinden 

M AV 117 BC W04 

De nodige schrijfbereidheid en -durf opbrengen om in eenvoudige 
communicatieve situaties te functioneren 

M AV 117 BC W05 

  

Tekstkenmerken voor schrijven 
De te schrijven teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze hebben meestal betrekking op onderwerpen die voor de cursist 
van educatief belang zijn 

M AV 117 BC WT01 

 ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd M AV 117 BC WT02 

 ze zijn kort en eenvoudig gestructureerd M AV 117 BC WT03 

 ze bevatten standaardformuleringen M AV 117 BC WT04 

 ze mogen een zekere mate van foutief taalgebruik bevatten op 
voorwaarde dat de boodschap duidelijk blijft 

M AV 117 BC WT05 



  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  23 november 2006 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Algemene Vorming - Opfris Tweede Graad TSO 
Versie 1.0 BVR Pagina 12 van 16 

2.4 Module OPF Opfris Frans (118) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “OPF Opfris Frans” verwerft de cursist een aantal vaardigheden, kennisinhouden en 
attitudes die nodig zijn om met redelijke kansen op succes in te stappen in de module “Frans 1” van 
de 2

de
 graad ASO/TSO. 

Hoewel decretaal gezien geen instapvereisten gesteld worden voor de 2
de

 graad, is, met het oog op 
de slaagkansen van de cursisten, het aangewezen om die cursisten naar de opfrismodule te verwijzen 
die voor deze competenties een opfrissing nodig hebben. 
Het gaat hierbij om een advies, niet om een verplichting. 

2.4.2 Instapvereisten 

Geen. 

2.4.3 Studieduur 

60 Lt 

2.4.4 Basiscompetenties 

Module OPF Opfris Frans M AV 118 

Luisteren  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau  

Het globale onderwerp bepalen van aanwijzingen, instructies en 
waarschuwingen 

M AV 118 BC L01 

Relevante en herkenbare informatie selecteren uit functionele 
boodschappen en gesprekken 

M AV 118 BC L02 

De hoofdzaak achterhalen in informatieve teksten M AV 118 BC L03 

  

De cursisten kunnen  

In een eenvoudig gesprek strategieën aanwenden die het bereiken van 
hun doel vergemakkelijken 
 verzoeken om te herhalen 
 verzoeken om langzamer te spreken 
 vragen naar een omschrijving 
 vragen om te spellen 
 vragen om iets op te schrijven 

M AV 118 BC L04 

De nodige luisterbereidheid opbrengen om in eenvoudige 
communicatieve situaties te functioneren en zich te concentreren op wat 
ze willen vernemen 

M AV 118 BC L05 

  

Tekstkenmerken voor luisteren 
De te beluisteren teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

De cursisten kunnen  

 ze zijn authentiek of semi-authentiek M AV 118 BC LT01 

 ze hebben meestal betrekking op onderwerpen die voor de cursist 
van educatief belang zijn 

M AV 118 BC LT02 

 ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd M AV 118 BC LT03 

 ze zijn kort en eenvoudig gestructureerd M AV 118 BC LT04 

 ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd M AV 118 BC LT05 

 ze worden aan een aangepast spreektempo uitgesproken M AV 118 BC LT06 

 ze kunnen visueel ondersteund zijn M AV 118 BC LT07 
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Spreken  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau  

Bestudeerde teksten en dialogen navertellen met behulp van 
sleutelwoorden 

M AV 118 BC S01 

Vragen beantwoorden omtrent henzelf, hun omgeving en leefwereld  M AV 118 BC S02 

Deelnemen aan een gesprek  M AV 118 BC S03 

Op structurerend niveau  

Vragen formuleren en beantwoorden op basis van behandelde 
onderwerpen en van documenten 

M AV 118 BC S04 

  

De cursisten kunnen  

In een eenvoudig gesprek strategieën aanwenden die het bereiken van 
hun doel vergemakkelijken:  
 het op een andere wijze zeggen 
 een eenvoudige omschrijving geven of vragen 
 het juiste woord vragen 
 gebruik maken van lichaamstaal 

M AV 118 BC S05 

De nodige spreekbereidheid en -durf opbrengen om in eenvoudige 
communicatieve situaties te functioneren 

M AV 118 BC S06 

  

Tekstkenmerken voor spreken 
De te produceren teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze hebben meestal betrekking op onderwerpen die voor de cursist 
van educatief belang zijn 

M AV 118 BC ST01 

 ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd M AV 118 BC ST02 

 ze zijn kort en eenvoudig gestructureerd M AV 118 BC ST03 

 ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen M AV 118 BC ST04 

 ze worden aan een laag spreektempo uitgesproken M AV 118 BC ST05 

 ze kunnen worden geproduceerd met de medewerking van een 
gesprekspartner 

M AV 118 BC ST06 

 ze kunnen uitspraakfouten en een zekere mate van foutief 
taalgebruik bevatten die het begrijpen van de boodschap niet 
bemoeilijken 

M AV 118 BC ST07 

 
 

Lezen  

De cursisten kunnen  

Op beschrijvend niveau   

De betekenis achterhalen van aanwijzingen, opschriften en 
waarschuwingen 

M AV 118 BC R01 

Relevante en herkenbare informatie opzoeken in functionele teksten M AV 118 BC R02 

Op structurerend niveau   

De hoofdzaken achterhalen van teksten  M AV 118 BC R03 

De samenhang achterhalen in teksten M AV 118 BC R04 

  

De cursisten kunnen  

Bij de uitvoering van hun leestaak de volgende strategieën aanwenden  
 herkennen van doorzichtige woorden 
 afleiden uit de context 
 raadplegen van een eenvoudig woordenboek of woordenlijst 

M AV 118 BC R05 

De nodige leesbereidheid opbrengen en zich concentreren op wat ze 
willen vernemen 

M AV 118 BC R06 

  

Tekstkenmerken voor lezen 
De te lezen teksten vertonen de volgende kenmerken 
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 ze zijn authentiek of semi-authentiek M AV 118 BC RT01 

 ze hebben meestal betrekking op onderwerpen die voor de cursist 
van educatief belang zijn 

M AV 118 BC RT02 

 ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd M AV 118 BC RT03 

 ze zijn kort en eenvoudig gestructureerd M AV 118 BC RT04 

 ze kunnen visueel ondersteund zijn M AV 118 BC RT05 

 ze bevatten standaardformuleringen M AV 118 BC RT06 

 ze kunnen in de oorspronkelijke lay-out worden weergegeven M AV 118 BC RT07 

 
 

Schrijven  

De cursisten kunnen  

Op kopiërend niveau  

Woorden, zinnen en teksten schrijven met aandacht voor correcte 
spelling 

M AV 118 BC W01 

Op beschrijvend niveau  

Mededelingen opstellen met behulp van een voorbeeld M AV 118 BC W02 

Inlichtingen verstrekken op invulformulieren M AV 118 BC W03 

Een tekst neerschrijven over een bestudeerd onderwerp met behulp van 
sleutelwoorden 

M AV 118 BC W04 

  

De cursisten kunnen  

De volgende strategieën aanwenden die het schrijven vergemakkelijken 
 gebruik maken van een model of van een in de klas behandelde 

tekst 
 een eenvoudig woordenboek of woordenlijst doeltreffend gebruiken 

om het juiste woord te vinden 

M AV 118 BC W05 

De nodige schrijfbereidheid en -durf opbrengen om in eenvoudige 
communicatieve situaties te functioneren 

M AV 118 BC W06 

  

Tekstkenmerken voor schrijven 
De te schrijven teksten vertonen de volgende kenmerken 

 

 ze hebben meestal betrekking op onderwerpen die voor de cursist 
van educatief belang zijn 

M AV 118 BC WT01 

 ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd M AV 118 BC WT02 

 ze zijn kort en eenvoudig gestructureerd M AV 118 BC WT03 

 ze bevatten standaardformuleringen M AV 118 BC WT04 

 ze mogen een zekere mate van foutief taalgebruik bevatten op 
voorwaarde dat de boodschap duidelijk blijft 

M AV 118 BC WT05 
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2.5 Module OPF Opfris Wiskunde TSO2 (120) 

2.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module “OPF Opfris Wiskunde TSO2” verwerft de cursist een aantal vaardigheden, 
kennisinhouden en attitudes die nodig zijn om met redelijke kansen op succes in te stappen in de 
module “Wiskunde 1” van de Algemene vorming TSO2. 
Hoewel decretaal gezien geen instapvereisten gesteld worden voor de 2

de
 graad, is, met het oog op 

de slaagkansen van de cursisten, het aangewezen om die cursisten naar de opfrismodule te verwijzen 
die voor deze competenties een opfrissing nodig hebben. 
Het gaat hierbij om een advies, niet om een verplichting. 

2.5.2 Instapvereisten 

Geen. 

2.5.3 Studieduur 

40 Lt 

2.5.4 Basiscompetenties 

Module OPF Opfris Wiskunde ASO2  M AV 120 

Eindtermen basisvorming wiskunde 
TSO2 

Concretiseringen voor de 
opfrismodule 

 

De cursisten: De cursisten kunnen  

   

Gebruiken de zakrekenmachine bij 
berekeningen met getallen in decimale 
en breukvorm en wetenschappelijke 
notatie (E12) 

de bewerkingen met gehele en 
rationale getallen uitvoeren met een 
rekenmachine 

M AV 120 BC 01 

Herkennen bij het oplossen van een 
probleem welke grootheden en welke 
bewerkingen aan de orde zijn (E13) 

het bestaan van gehele getallen en 
rationale getallen illustreren 

M AV 120 BC 02 

 de definitie van machtsverheffing 
(met natuurlijke exponenten) geven 

M AV 120 BC 03 

 rekenen met machten M AV 120 BC 04 

 de volgorde van bewerkingen met 
gehele getallen vlot toepassen 

M AV 120 BC 05 

 de bewerkingen optellen/ aftrekken/ 
vermenigvuldigen en delen met 
gehele getallen uitvoeren 

M AV 120 BC 06 

 de bewerkingen optellen/ aftrekken/ 
vermenigvuldigen en delen met 
rationale getallen uitvoeren 

M AV 120 BC 07 

 het kgv berekenen en gebruiken bij 
het optellen van breuken. De 
cursisten kunnen de ggd berekenen 
en gebruiken bij het vereenvoudigen 
van breuken 

M AV 120 BC 08 

Begrijpen en gebruiken wiskundetaal 
(E1) 

begrijpen en gebruiken wiskundetaal 
in eenvoudige situaties (A41) 

M AV 120 BC 09 

 passen communicatieve 
vaardigheden toe in eenvoudige 
wiskundige situaties  (A42) 

M AV 120 BC 10 
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Passen probleemoplossende 
vaardigheden toe (E2) 

passen probleemoplossende 
vaardigheden toe, zoals:  
 het herformuleren van een 

opgave  
 het maken van een goede schets 

of een aangepast schema  
 het invoeren van notaties, het 

kiezen van onbekenden  
 het analyseren van eenvoudige 

voorbeelden (A43) 

M AV 120 BC 11 

Reflecteren op de gemaakte keuzes 
voor representatie- en 
oplossingstechnieken (e3) 

leren beseffen dat in de wiskunde 
niet enkel het eindresultaat belangrijk 
is maar ook de manier waarmee het 
antwoord bekomen wordt (*A47) 

M AV 120 BC 12 

 kunnen de uitkomst van een 
bewerking schatten en een resultaat 
oordeelkundig afronden (A12) 

M AV 120 BC 13 

2.5.5 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Doorzettingsvermogen ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven SV09 

Zelfvertrouwen om een taak aan te pakken vanuit geloof in eigen 
kennen en kunnen  

SV33 

 


