
TNA ten VOETen uit 
 
 

De leerling ... 
 
(communicatief vermogen) 
1 kan duidelijk communiceren; 
 
(creativiteit) 
2 kan originele ideeën en oplossingen bedenken en uitvoeren; 

3 zet zelf stappen tot vernieuwing; 
 
(doorzettingsvermogen) 
4 kan doorzetten; 
 
(empathie) 
5 kan zich inleven in anderen; 

 
(esthetische bekwaamheid) 

6 kan schoonheid ervaren; 
7 kan schoonheid creëren; 
 
(exploreren) 

8 benut leerkansen; 
 
(flexibiliteit) 
9 kan zich aanpassen; 
 
(initiatief ) 
10 engageert zich spontaan; 

 
(kritisch denken)  
11 kan beargumenteren aan de hand van relevante criteria; 
12 is bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken; 
13 kan onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken; 

 
(mediawijsheid) 

14 doorziet de invloed van media; 
15 gebruikt (sociale) media doordacht. 
 
(open en constructieve houding) 
16 heeft een open en constructieve houding; 
17 kan de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends 

vergelijken met die van anderen; 
 
(respect) 
18 gedraagt zich respectvol; 
 
(samenwerken)  
19 werkt samen met anderen; 

 
(verantwoordelijkheid) 

20 gedraagt zich verantwoordelijk; 
 
(zelfbeeld) 
21 kent eigen sterke en zwakke punten; 
22 ontwikkelt zich als persoon; 

 
(zelfredzaamheid) 
23 doet een beroep op maatschappelijke diensten en instellingen; 
24 gebruikt de gepaste kanalen om zijn vragen, problemen, ideeën of meningen 

kenbaar te maken; 
 

(zorgvuldigheid) 
25 stelt kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen; 
 
(zorgzaamheid) 
26 gaat om met verscheidenheid; 

27 draagt zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander.

 

De leerling ... 

Mijn lichaam 

1.1) verzorgt zich en gedraagt zich hygiënisch.   

1.2) kent zijn lichaam en reageert op lichaamssignalen.  

1.3) vindt evenwicht tussen werk, ontspanning, rust en beweging. 

1.4) neemt een ergonomische en gevarieerde sta-, zit, werk- en tilhouding aan.  

1.5) eet gezond. 

1.6) gaat op een hygiënische manier om met voeding.   

1.7) neemt dagelijks tijd voor lichaamsbeweging.  

1.8a)  kent de risico’s en gevolgen van genotsmiddelen (drugs, alcohol, sigaretten, 

medicijnen,…) 

1.8b) kan nee zeggen wanneer men genotsmiddelen aanbiedt. 

1.9) kent de risico’s van lichamelijk contact en beschermt zich. 

1.10)  neemt deel aan gezondheids- en veiligheidsactiviteiten op school. 

Mijn veiligheid 

1.11) werkt veilig.  

1.12) biedt eerste hulp in noodsituaties. 

1.13) past de verkeersregels toe. 

1.14) gebruikt het openbaar vervoer en eigen vervoer veilig. 

1.15) Legt een verband tussen actualiteit en veiligheid en gezondheid. 

Mjjn hoofd 

2.1) gaat op een goede manier om met deadlines en stress. 

2.2) gaat gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en rouw.  

2.3a) vraagt en aanvaardt hulp bij persoonlijke problemen. 

2.3b) biedt hulp bij persoonlijke problemen van anderen. 

2.4) kan omgaan met hoe hij verandert in de puberteit. 

2.5a) kan spreken over zijn vriendschappen, verliefdheid en seksualiteit. 

2.5b) kan respectvol omgaan met vriendschap, verliefdheid en seksualiteit van anderen. 

2.6) stelt zich weerbaar op. 

2.7) kan zich uitdrukken via beeld, muziek, beweging, drama of media. 

2.8) ervaart dat cultuur en kunst het eigen gevoel of dat van anderen kan beïnvloeden 

Mijn relaties 

3.1) kan een relatie opbouwen, onderhouden en beëindigen. 

3.2) aanvaardt gezag en begrijpt dat afspraken en regels belangrijk zijn. 

3.3a) aanvaardt verschillen.  

3.3b) gaat respectvol en zorgzaam om met anderen.  

3.4) kan ongelijk toegeven en zich verontschuldigen. 

3.5) kan discreet zijn. 
3.6) heeft geen vooroordelen. 

3.7) bespreekt samenlevingsvormen, veilig vrijen, zwangerschap en mogelijke 

zwangerschapsafbreking. 

3.8a) kan eigen gevoelens en wensen uiten binnen relaties. 

3.8b)kan grenzen stellen en aanvaarden binnen relaties. 

3.9) zoekt naar constructieve oplossingen voor conflicten. 

3.10) gaat in gesprek met anderen over de eigen voorkeur voor bepaalde kunst- en 

cultuuruitingen. 

3.11) toont begrip voor anderen via kunst en cultuur. 

 

Milieu 

4.1) werkt mee aan de zorg voor milieu op school. 

4.2a) begrijpt dat duurzaamheid te maken heeft met economische, sociale en ecologische 

aspecten. 

4.2b) herkent de invloed van techniek en beleid op duurzaamheid. 

4.3) maakt duurzaam gebruik van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en 

vervoermiddelen. 

4.4) zoekt duurzame oplossingen voor problemen in de plaatselijke en globale leefomgeving. 

4.5) toont interesse voor en waardeert de natuur, het landschap en cultureel erfgoed. 

4.6) kan genieten van de natuur. 

Politiek en recht 

5.1) weet hoe hij inspraak kan hebben in de maatschappij. 

5.2) past inspraak toe in de school. 

5.3) toont het belang van mensen- en kinderrechten aan en weet dat deze evolueren. 

5.4) zet zich actief en opbouwend in voor eigen rechten en die van anderen. 

5.5) toont aan dat onze maatschappij is gebaseerd op rechten en plichten. 

5.6) kent de rol van en het evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke 

macht in onze democratie. 

5.7) kent de rol van de media en organisaties in onze democratie. 

5.8) kan de hoofdzaken van de federale Belgische staatsstructuur uitleggen. 

5.9) kan onze democratie vergelijken met andere regeringsvormen. 

5.10) toont aan dat in een democratie zoveel mogelijk geluisterd wordt naar verschillende 

standpunten. 

5.11) kent het belang van de Europese instanties voor de eigen leefwereld. 

5.12) kan het belang van internationale organisaties en instellingen aantonen. 

5.13) kent positieve en negatieve gevolgen van de mondialisering. 

Economie 

6.1a) kan uitleggen hoe welvaart tot stand komt. 

6.1b) kan uitleggen hoe een overheid inkomsten krijgt en gebruikt. 

6.2) kan de verdeling van welvaart en welzijn in de wereld bespreken. 

6.3) zet zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld. 

6.4) heeft bij consumptie oog voor prijs-kwaliteit, duurzaamheid en rechten van de 

consument. 

6.5) kan voorbeelden geven van hoe economie en arbeid verandert in de tijd. 

6.6) kent de factoren die de prijs van goederen en diensten beïnvloeden. 

6.7) beheert het eigen budget en de persoonlijke administratie. 

6.8) kan kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede geven. 

6.9) kan de rol van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale 

en internationale context uitleggen. 

Cultuur 

7.1) kan beschrijven hoe waarden, normen en gewoonten in socio-culturele groepen 

evolueren. 

7.2) gaat positief om met verschillen tussen groepen mensen en levensopvattingen. 

7.3) toont het belang van solidariteit en sociale samenhang aan. 

7.4) trekt lessen uit onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie vroeger en nu. 

7.5) kan voorbeelden geven van positieve en negatieve gevolgen van conflicten. 

7.6) gaat actief om met cultuur en kunst. 

7.7 kan uitleggen dat kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en 

levensbeschouwing elkaar beïnvloeden. 

 

 

 

 

 



 

 

Ik leer in de derde graad 

Opvattingen over leren 

9.1)  De leerling werkt systematisch. 

9.2) De leerling kiest de juiste leermethode om zijn doel te  bereiken. 

Informatieverwerving 

9.3) De leerling kiest zelfstandig de juiste informatiebronnen met aandacht voor het te bereiken doel. 

Informatieverwerking 

9.4) De leerling kan verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties toepassen. 

9.5) De leerling kan informatie samenvatten. 

Problemen oplossen 

9.6)  De leerling kan op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren. 

9.7) De leerling evalueert de gekozen oplossingswijze en de oplossing en gaat waar nodig op zoek naar een alternatief. 

Regulering van het leerproces 

9.8)  De leerling kan een realistische werkplanning op langere termijn maken. 

9.9) De leerling kan zijn leerproces doelgericht beoordelen en zo nodig aanpassen. 

9.10) De leerling kan feedback geven en ontvangen over zijn leerervaringen. 

9.11) De leerling kan het eigen aandeel in slagen en mislukken inschatten. 

9.12) De leerling erkent de invloed van zijn interesses en waarden op zijn motivatie. 

Studie- en beroepsgerichte keuzebekwaamheid 

9.13a De leerling kent de zinvolle studie- en beroepsmogelijkheden.  

9.13b) De leerling weet bij welke dienstverlenende instanties met betrekking tot de arbeidsmarkt of de verdere studieloopbaan hij terecht kan. 

9.14) De leerling is bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten. 

9.15)  De leerling houdt rekening met zijn interesses en mogelijkheden bij zijn studie- of beroepskeuze. 

9.16) De leerling reflecteert over zijn studie- of beroepskeuze. 

 

Ik leer in de tweede graad 

Opvattingen over leren 

8.1)  De leerling kan zijn werk plannen. 

8.2) De leerling denkt na over zijn eigen manier van leren en wat hem motiveert. 

Informatieverwerving 

8.3) De leerling kiest kritisch uit de gegeven informatiebronnen met aandacht voor het te bereiken doel. 

Informatieverwerking 

8.4) De leerling kan zinvol inoefenen en herhalen. 

8.5) De leerling kan gegeven informatie onder begeleiding kritisch analyseren en samenvatten. 

Problemen oplossen 

8.6) De leerling herkent methoden om problemen op te lossen en te evalueren. 

 

Regulering van het leerproces 

8.7) De leerling kan een realistische werkplanning op korte termijn maken. 

8.8)  De leerling kan onder begeleiding doelgericht zijn leerproces sturen, beoordelen en zo nodig aanpassen. 

8.9)  De leerling trekt conclusies uit eigen leerervaringen en die van anderen. 

8.10)  De leerling beseft dat er verschillende oorzaken zijn voor slagen en mislukken. 

8.11) De leerling beseft dat interesses en waarden het leerproces beïnvloeden. 

Studie- en beroepsgerichte keuzebekwaamheid 

8.12)  De leerling kent de zinvolle studie- en beroepsmogelijkheden. 

8.13) De leerling is bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten. 

8.14)  De leerling houdt rekening met zijn interesses en mogelijkheden bij zijn studie- of beroepskeuze. 

8.15) De leerling kan de gevolgen inschatten van zijn keuzes over studie of beroep. 

 


