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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Aardrijkskunde 1 
Korte omschrijving Twee thema’s worden behandeld: 

• kosmografie; 
• weer en klimaat. 

Lestijden 40 
Docent(en) Hetty SWINKELS 
Doelstellingen Deze module laat cursisten toe zich belangrijke 

aardrijkskundige concepten, begrippen, kennis en 
vaardigheden eigen te maken om te functioneren in dagelijkse 
situaties waarbij een aardrijkskundige basisvorming vereist is. 

Leerinhouden De verkenning van de aarde vanuit de ruimte, de aarde in de 
kosmos, de bewegingen van de aarde en haar satelliet, weer, 
klimaat,  

Begincompetenties Het is wenselijke dat de cursisten de inhouden, kennis en 
vaardigheden i.v.m. het werken met kaart, atlas, reliëf, bodem 
en ondergrond, klimaat en vegetatie grondig 
beheersen 

Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikale les, opzoekwerk 

Evaluatie permanente evaluatie en een eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/2011 
Einddatum 31/01/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Neen 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Aardrijkskunde 2 
Korte omschrijving Eén thema wordt behandeld: 

• Opbouw- en afbraakprocessen op aarde. 
Lestijden 40 
Docent(en) Hetty SWINKELS 
Doelstellingen Deze module laat cursisten toe zich belangrijke 

aardrijkskundige concepten, begrippen, kennis en 
vaardigheden eigen te maken om te functioneren in dagelijkse 
situaties waarbij een aardrijkskundige basisvorming vereist is. 

Leerinhouden Geologie, geomorfologie  
Begincompetenties Het is wenselijke dat de cursisten de inhouden, kennis en 

vaardigheden i.v.m. het werken met kaart, atlas, reliëf, bodem 
en ondergrond, klimaat en vegetatie grondig 
beheersen 

Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikale les, opzoekwerk 

Evaluatie permanente evaluatie en een eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/2011 
Einddatum 31/01/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (25% ) 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Aardrijkskunde 3 
Korte omschrijving Twee thema’s worden behandeld: 

x Draagkracht van de aarde 
x Ruimtelijke planning en milieu 

Gkracht  40 
Docent(en) Hetty SWINKELS 
Doelstellingen Deze module laat cursisten toe zich belangrijke 

aardrijkskundige concepten, begrippen, kennis en 
vaardigheden eigen te maken om te functioneren in dagelijkse 
situaties waarbij een aardrijkskundige basisvorming vereist is. 

Leerinhouden Bevolkingstoestand; voedsel, energie en grondstoffen; 
bedreigingen van de draagkracht van de aarde; verstedelijking; 
ruimtelijke planning; milieu 

Begincompetenties Het is wenselijke dat de cursisten de inhouden, kennis en 
vaardigheden i.v.m. het werken met kaart, atlas, reliëf, bodem 
en ondergrond, klimaat en vegetatie grondig 
beheersen 

Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikale les, opzoekwerk 

Evaluatie permanente evaluatie en een eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/2011 
Einddatum 31/01/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (25% ) 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Engels 1 
Korte omschrijving Herhaling van de in de tweede graad ASO/TSO opgedane kennis Engels  
Lestijden 80 
Docent(en) Michael Besenthal 
Doelstellingen Hoofdgedachte bepalen, mening vormen, (lees)taak plannen bij niet al te 

complexe artistiek-literaire teksten, argumentatieve teksten zowel op 
lees- als luisterniveau; sprekend of geschreven informatie en verslagen 
geven. 

Leerinhouden Met behulp van authentiek luister- en leesmateriaal worden 
boevenstaande doelstellingen nagestreefd. Tekstschema, woordenschat, 
grammatica, woordenboekgebruik, rollenspel, elektronische informatie 
verwerven en verwerken, ... 

Begincompetenties De cursisten kunnen een eenvoudige en samenhangende tekst produceren 
over onderwerpen die niet al te veraf liggen van de vertrouwde 
taalsituaties. Ze kunnen vrij vlot communiceren. De voorgaande module 
werd met succes voltooid. 

Eindcompetenties De cursist is klaar voor module ASO3 Engels 2 
Didactische 
werkvormen 

Klassikale les, opzoekingen, groepswerk, zelfstandig werk, 
computergebruik 

Evaluatie Permanente evaluatie en eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/11 
Einddatum 31/01/12 
Gecombineerd 
onderwijs 

Nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Engels 2 
Korte omschrijving Vervolg op Engels 1, het niveau neemt toe 
Lestijden 80 
Docent(en) Michael Besenthal 
Doelstellingen Vervolg op Engels 1: Hoofdgedachte bepalen, mening vormen, (lees)taak 

plannen, argumentatieve teksten zowel op lees- als luisterniveau; 
sprekend of geschreven informatie en verslagen geven. 

Leerinhouden Deze bouwen voort op Engels 1 maar de moeilijkheidsgraad verhoogt. 
Argumentatieve teksten, informatie beoordelen bij bv. documentaire, 
formeel/informeel taalgebruik, kritisch stelling nemen t.o.v. aangereikte 
teksten, betrouwbaarheid, culturele diversiteit 

Begincompetenties De cursisten kunnen een eenvoudige en samenhangende tekst produceren 
over onderwerpen die buiten de vertrouwde taalsituaties liggen. Ze 
kunnen vrij vlot communiceren en bondig redenen en verklaringen geven 
voor (hun) plannen en opvattingen. De voorgaande module werd met 
succes voltooid. 

Eindcompetenties De cursist is klaar voor module ASO3 Engels 3 
Didactische 
werkvormen 

Klassikale les, opzoekingen, groepswerk, zelfstandig werk, 
computergebruik 

Evaluatie Permanente evaluatie en eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/11 
Einddatum 31/01/12 
Gecombineerd 
onderwijs 

Nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Engels 3 
Korte omschrijving Vervolg op Engels 2, het niveau neemt toe 
Lestijden 80 
Docent(en) Michael Besenthal 
Doelstellingen Vervolg op Engels 2: Hoofdgedachte bepalen, mening vormen, (lees)taak 

plannen, argumentatieve teksten zowel op lees- als luisterniveau; 
sprekend of geschreven informatie en verslagen geven ... 

Leerinhouden Deze bouwen voort op Engels 2 maar de complexiteit neemt verder toe. 
 

Begincompetenties De cursisten kunnen een samenhangende tekst produceren over een vrij 
breed gamma van onderwerpen, ook abstracte. Ze kunnen vrij adequaat 
communiceren en een standpunt ten aanzien van een thema verdedigen. 
De voorgaande module werd met succes voltooid. 

Eindcompetenties De cursist is in staat op een adequaat niveau deel te nemen aan 
gesprekken alsook teksten te verwerken en produceren over een breed 
gamma aan inhouden. 

Didactische 
werkvormen 

Klassikale les, opzoekingen, groepswerk, zelfstandig werk, 
computergebruik 

Evaluatie Permanente evaluatie en eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/11 
Einddatum 31/01/12 
Gecombineerd 
onderwijs 

Nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Frans 1 
Korte omschrijving Kennisinhouden, lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid van de 3e  

graad ASO worden ingeoefend.  
Lestijden 80 
Docent(en) Christa Vandewal 
Doelstellingen In de module Frans 1 verwerft de cursist een aantal vaardigheden (lezen, 

luisteren, spreken, schrijven), kennisinhouden en attitudes die nodig zijn 
om met redelijke kansen op succes in te stappen in de module Frans 2 van 
de 3e graad ASO. 

Leerinhouden Grammaire: 
- Les pronoms relatifs 
- Les démonstratifs 
- Les prépositions + noms géographiques 
- Les pronoms Y et EN 
- Le comparatif et le superlatif 
- L’emploi de l’auxiliaire 
- Le participe présent 
- Le gérondif 
- L’article 
- Les prépositions (de lieu, temps, …)  
- Les temps du verbe (régulier, irrégulier) : indicatif présent, 

imparfait, passé composé, futur simple, conditionnel présent 
 
Algemene thema’s: 
faire rendez-vous 
Le physique apparence 
le temps qu’il fait 
Commerces –commerçants 
Transports – circulation 
les métiers - les professions 
 
Luisteren: 
Relatief complexe informatieve teksten zoals o.a. Interview, 
uiteenzetting, een radio- en tv-nieuwsitem, documentaire, 
Relatief complexe prescriptieve teksten zoals o.a. instructie, 
Eenvoudig artistieke – literaire teksten zoals o.a. kortverhaal 
 
De teksten m.b.t. de doelstellingen / eindtermen : 
Hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld, maar af en 
toe ook met onderwerpen van meer algemene aard; 
Worden in een normaal / natuurlijk spreektempo gebracht en zijn goed 
gearticuleerd; 
Vertonen weinig / enige afwijking t.o.v. de standaardtaal. 
 
Lezen: 
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Van een relatief complexe argumentatieve tekst zoals een 
pamflet , een betoog, een opiniestuk, een lezersbrief tot relatief complexe 
narratieve teksten zoals een (reis)verhaal  
De teksten: 
Hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld maar ook af 
en toe / en met onderwerpen van meer algemene aard; 
Geven doorgaans redundante informatie en zijn vrij concreet, maar 
kunnen ook/ kunnen reeds vrij abstract zijn en impliciete informatie 
bevatten. 
 
Spreken: 
Informatie kunnen vragen en geven bij documenten zoals afbeeldingen, 
gebruiksaanwijzingen, formulieren, ontwerp, prijsofferte 
 
Niet al te complexe beluisterde en relatief complexe gelezen 
informatieve en prescriptieve teksten: 
hebben te maken met de eigen belevingswereld en met onderwerpen van 
meer algemene aard 
worden begrijpelijk en met een zekere vlotheid uitgesproken 
bevatten een aanzet tot gevarieerde intonatie 
zijn qua taalregister enigszins aangepast aan de luisteraar en/of 
gesprekspartner 
kunnen deel uitmaken van een gesprek met een minder voorspelbaar 
verloop. 
 
Schrijven: 
Zeer eenvoudige beluisterde en zeer eenvoudige gelezen en niet 
al te complexe gelezen informatieve en narratieve teksten zoals 
o.a. beluisterde dialoog, een eenvoudige petite histoire (cf. Declic) 
Cursisten kunnen de hoofdgedachte 
uitschrijven van een beluisterde dialoog. Il s.agit de …. / On parle 
de… 
Cursisten kunnen argumenten van 
een zeer eenvoudige pro/ contra tekst schikken in een gegeven 
schema. 
Cursisten kunnen een korte tekst schrijven waarin ze in 
chronologische volgorde vertellen wat ze tijdens de vakantie, het 
afgelopen weekend gedaan hebben. 
De onderwerpen: 
 Sluiten aan bij / hebben te maken met de belevingswereld van de 
cursisten, maar af en toe zullen ook/ en met onderwerpen van meer 
algemene aard aan bod komen; 
Vertonen een vrij hoge vormcorrectheid bij voorspelbaar taalgebruik 
(standaardformules). 
 
Men zal een oordeelkundige keuze maken uit verschillende tekstsoorten 
en uiteenlopende onderwerpen, zodat voldoende variatie 
gewaarborgd is. De voorbeeldenlijst is niet exhaustief, maar 
oriënterend. 
- Brief of e-mail 
- Verslag schrijven over 
- Hoofdgedachte uitschrijven 
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- Appreciatie verwoorden 
- Stripverhaal 
- Kortfilm 
- Optreden 
- Schilderij 
- Gebouw 
- Foto of afbeelding 
- Enquête invullen waarbij appreciatie aan bod komt 
- Beschrijving 

Begincompetenties De cursist is houder van een getuigschrift ASO 2e graad of van Opfris Frans, 
of bewijst dat hij over volgende kennis beschikt : de cursist kan een 
eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot 
onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer 
behoren. Hij kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities 
beschrijven en kan bondig redenen en verklaringen geven voor zijn 
plannen en opvattingen. Dit houdt in dat de cursist bij aanvang 
van deze module de vaardigheid van de vorige module beheerst. 

Eindcompetenties Luisteren: 
Het globale onderwerp kunnen bepalen, de hoofdgedachte achterhalen, 
een spontane mening vormen, de gedachtegang volgen bij niet al te 
complexe teksten. 
 
Informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze kunnen ordenen. 
 
Functionele kennis kunnen gebruiken, noodzakelijk/ die nodig is voor het 
zo correct mogelijk uitvoeren van de luistertaak. 
- M.b.t. vorm, betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies; 
- M.b.t. uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen; 
- M.b.t. de socio-culturele diversiteit binnen de Franstalige wereld. 
Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun luistertaken zelfstandig 
leerstrategieën kunnen toepassen die het bereiken van het luisterdoel 
bevorderen. Dit betekent dat ze: 
- Relevante voorkennis i.v.m. inhoud oproepen en gebruiken/ inzetten en 
hun kennis tegelijkertijd uitbreiden; 
- Het luisterdoel bepalen; 
- Het luistergedrag afstemmen op het luisterdoel; 
- De tekstsoort herkennen; 
- Hypothesen en luisterverwachtingen vormen; 
- Zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een klankstroom niet alles 
kunnen begrijpen; 
- Hun functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Belangrijke informatie noteren. 
 
Kunnen reflecteren over/ op de eigenheid van de spreektaal. Dit betekent 
dat ze vertrouwd zijn met: 
- De elementaire omgangsvormen; 
- Non-verbaal gedrag; 
- Het eigene van de spreektaal/ de specificiteit van een gesproken tekst 
(redundantie, onvolledige zinnen, verkorte vormen,...); 
-Het taalgebruik van de spreker kunnen inschatten (formeel, informeel, 
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vertrouwelijk) en hieruit conclusies kunnen trekken i.v.m. de bedoelingen 
en emoties van de spreker. 
Door het bekijken van verschillende fragmenten krijgen de cursisten de 
kans om vertrouwd te raken met formeel en informeel taalgebruik 
en/of non-verbaal gedrag. 
Communicatiestrategieën kunnen aanwenden. Dit betekent 
- Kunnen zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat het betekent; 
- Verzoeken/ vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te 
wijzen, iets in andere woorden te zeggen; 
- Vragen om iets te spellen of iets op te schrijven; 
- Zelf iets herhalen om te verifiëren of de ander goed begrepen werd 
gebruik maken van beeldmateriaal en context; 
- Gebruik maken van beeldmateriaal, context, redundantie. 
 
Bereid zijn: 
- Belangstelling op te brengen voor wat de spreker zegt; 
- Grondig en onbevooroordeeld te luisteren; 
- luisterconventies te respecteren; 
- Zich in te leven in de socio-culturele wereld van de spreker; 
- Ook buiten de klascontext te luisteren naar Franse teksten; 
- Zich open te stellen voor esthetische beleving. 
 
Lezen: 
Zelfstandig leestaken kunnenverrichten die relevant zijn voor de hiernaast 
vermelde tekstsoorten 
- Het globale onderwerp bepalen; 
- De hoofdgedachte achterhalen; 
- Een spontane mening of appreciatie vormen; 
- De gedachtegang volgen; 
- Relevante informatie selecteren; 
- De tekststructuur en – samenhang herkennen. 
 
Informatie op persoonlijke en overzichtelijke wijze kunnen 
ordenen. 
 
Functionele kennis die nodig is voor het zo correct uitvoeren van de 
leestaak, kunnen gebruiken en reflecteren over de eigenheid van de taal. 
- M.b.t. spelling en interpunctie; 
- M.b.t. vorm, betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies; 
- Het onderscheid tussen de verschillende tekstsoorten; 
- De verschillende taalregisters ( formeel; informeel, vertrouwelijk) kunnen 
herkennen; 
- Het taalgebruik van de schrijver kunnen inschatten en hieruit conclusies 
trekken m.b.t. de bedoelingen en emoties van de schrijver. 
 
Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun leestaken strategieën 
kunnen toepassen die het bereiken van het leesdoel bevorderen. Dit 
betekent dat ze: 
- Relevante kennis in verband met de inhoud oproepen en gebruiken en 
hun kennis tegelijkertijduitbreiden; 
- De tekstsoort herkennen; 



CVO-STEP Modulefiche ASO3 Aardrijkskunde 1 |  12 

 

- Zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een tekst niet alle woorden 
begrijpen; 
- Belangrijke informatie aanduiden; 
- De lay-out interpreteren (b.v. subtitels); 
- Op basis van het gelezene anticiperen op het vervolg; 
- Hun functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Het leesdoel bepalen en het leesgedrag hierop afstemmen. 
Kunnen reflecteren op de eigenheid van de schrijftaal. 
Dit betekent dat ze: 
- Het onderscheid kunnen maken tussen de verschillende tekstsoorten; 
- Verschillende taalregisters kunnen herkennen (formeel, informeel, 
vertrouwelijk taalgebruik); 
- Elementen van tekstopbouw kunnen aanduiden; 
- Het taalgebruik van de schrijver kunnen inschatten en hieruit conclusies 
kunnen trekken m.b.t. de bedoelingen en de emoties van de schrijver. 
 
Communicatiestrategieën kunnen aanwenden. Dit betekent dat ze 
- Zelfstandig traditionele en elektronische hulpbronnen en 
gegevensbestanden raadplegen; 
- Gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal ( foto’s, cartoons, 
tabellen, schema.s); 
- De betekenis van ongekende woorden afleiden uit de tekst. 
 
Bereid zijn: 
- De nodige leesbereidheid op te brengen en zich te concentreren op wat 
ze willen vernemen; 
- Grondig en onbevooroordeeld te lezen; 
- Zich in te leven in de socio-culturele wereld van de schrijver; 
- Ook buiten de klascontext Franse teksten te lezen; 
- Te reflecteren op hun eigen leesgedrag; 
- Zich open te stellen voor esthetische beleving; 
- Door het lezen van een ruim en gevarieerd aanbod aan teksten een 
persoonlijke voorkeur en leessmaak te ontwikkelen. 
 
Spreken: 
 
Informatie kunnen vragen en geven bij documenten zoals afbeeldingen, 
gebruiksaanwijzingen, formulieren, ontwerpen 
De cursisten gebruiken de informatie van een formulier en rapporteren 
mondeling omtrent de gegevens die zich in het formulier bevinden. 
 
Informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze kunnen 
samenvatten. 
 
Een beredeneerde mening of conclusie naar voor kunnen brengen. 
Cursisten kunnen bij het voeren van een gesprek inspelen op wat een 
gesprekspartner aanbrengt. 
 
Functionele kennis kunnen gebruiken de nodig is voor het zo correct 
mogelijk uitvoeren van de spreektaak/gesprekstaak en hierbij reflecteren 
over taal en 
- m.b.t; vorm en betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 
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grammaticale constructies 
- m.b.t. uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen 
- m.b.t. de socio-culturele diversiteit binnen de 
franstalige wereld 
- vertrouwd zijn met elementaire omgangsvormen 
- vertrouwd zijn met non-verbaal gedrag 
- vertrouwd zijn met de opbouw van een gesproken 
tekst ( redundantie, onvolledige zinnen, …). 
 
Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun  
spreektaak/gesprekstaak leerstrategieën kunnen toepassen 
die het bereiken van het spreekdoel bevorderen: 
Leerstrategieën 
- relevante voorkennis i.v.m. de inhoud inzetten 
- hun functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden 
- informatie verwerven, ook via elektronische weg, en ze verwerken 
- het spreekdoel bepalen 
- een spreekplan opstellen 
- bij een gemeenschappelijke spreektaak de taken verdelen, met elkaar 
overleggen, elkaar helpen, zich aan de afspraken houden, elkaars inbreng 
benutten en gezamenlijk het resultaat presenteren. 
Kunnen reflecteren op taal en taalgebruik. Dit betekent dat ze 
- vertrouwd zijn met elementaire omgangsvormen 
- vertrouwd zijn met non-verbaal gedrag 
- vertrouwd zijn met de opbouw van een gesproken 
tekst (redundantie, onvolledige zinnen, …) 
 
Communicatiestrategieën kunnen aanwenden. Dit betekent 
- bij het uitvoeren van de gesprekstaak simultaan receptieve en 
productieve vaardigheden inzetten 
- gebruik maken van non-verbaal gedrag 
- het op een andere wijze zeggen 
- zeggen dat ze iets niet begrijpen, verzoeken/ vragen om langzamer te 
spreken, om iets te herhalen, iets aan te wijzen, iets te spellen 
- zelf iets herhalen om te verifiëren of ze de anderen begrepen hebben 
- navragen bij de gesprekspartner of hun formulering correct is 
- goed te luisteren om tot goed spreken te komen 
- het woord te nemen en deel te nemen aan en gesprek 
- lexicale en grammaticale correctheid na te streven 
- een gevarieerd taalgebruik na te streven 
 
Schrijven: 
Informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze kunnen 
samenvatten. 
Op overzichtelijke en persoonlijke wijze een eenvoudig verslag kunnen 
schrijven over een eigen ervaring, een situatie en een gebeurtenis. 
 
Functionele kennis die nodig is voor het zo correct uitvoeren van de 
schrijftaak kunnen gebruiken en kunnen deze al doende uitbreiden en 
reflecteren over de eigenheid van de schrijftaal. 
- M.b.t. de vorm, de betekenis en de reële gebruikscontext van woorden 
en grammaticale constructies. 
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- M.b.t het begrijpen van de spelling, interpunctie en lay out 
- M.b.t het formelere karakter van schrijftaal t.o.v. spreektaal 
- M.b.t de betekenis van spelling in een geschreven tekst 
- M.b.t de socio-culturele diversiteit binnen de Franse wereld. 
 
Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun schrijftaken 
leerstrategieën kunnen toepassen die het bereiken van het schrijfdoel 
- De relevante voorkennis m.b.t. / i.v.m. het onderwerp oproepen en 
gebruiken;/ de inhoud  inzetten 
- Hun ondersteunende / functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd 
uitbreiden; 
- Informatie verwerven, ook via elektronische weg, en ze verwerken; 
- Rekening houden met het doelpubliek; 
- Een schrijfplan opstellen; 
- Passende lay-out gebruiken; 
- Bij een gemeenschappelijke schrijftaak de taken verdelen, met elkaar 
overleggen, zich aan de afspraken houden, elkaars inbreng benutten en 
gezamenlijk een resultaat presenteren. 
- Weten dat schrijftaal formeler en meer geordend is dan spreektaal; 
- De betekenis van spelling, interpunctie en lay-out begrijpen; 
- Vertrouwd zijn met de opbouw van een geschreven tekst. 
 
Communicatiestrategieën kunnen aanwenden. Dit betekent 
-  Zelfstandig traditionele en elektronische hulpbronnen raadplegen; 
-  Bij het schrijfproces gebruik maken van mogelijkheden van ICT 
-  Gebruik maken van een model. 
De nodige bereidheid kunnen opbrengen om: 
-  Hun geschreven teksten kritisch na te lezen op vorm en inhoud en om 
van vroegere fouten te leren; 
- Zorg te besteden aan de presentatie van hun geschreven teksten; 
-  Bij twijfel of aarzeling de schrijfwijze van een woord op te zoeken, een 
grammaticaal overzicht te raadplegen./ desgevallend de schrijfwijze van 
een woord op te zoeken; 
-  Lexicale en grammaticale correctheid na te streven; 
-  Een gevarieerd taalgebruik na te streven. 
 

Didactische 
werkvormen 

Klassikale les 

Evaluatie Gespreide evaluatie en een modulair examen 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/02/2012 
Einddatum 30/06/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Frans 2 
Korte omschrijving Kennisinhouden, lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid van de 3e 

graad ASO worden ingeoefend. 
Lestijden 80 
Docent(en) Christa Vandewal 
Doelstellingen In de module Frans 2 verwerft de cursist een aantal vaardigheden (lezen, 

luisteren, spreken, schrijven), kennisinhouden en attitudes die nodig zijn 
om met redelijke kansen op succes in te stappen in de module Frans 3 van 
de 3e graad ASO. 

Leerinhouden Grammaire: 
- Tout : adj., adv., pronom 
- L’emploi des temps du verbe (régulier, irrégulier) 
- Le plus-que-parfait 
- Le subjonctif présent 
- Le subjonctif passé 
- Les pronoms personnels, Y, EN 
- Erreurs courantes 
- Le passé simple 
- Les prépositions 
- L’adjectif / l’adverbe  

 
Algemene thema’s : 
Les relations – les sentiments 
Le temps qui passe 
Le milieu naturel 
La communication 
Le caractère et la personnalité 
la technologie 
 
Luisteren: 
Niet al te complexe artistiek-literaire teksten (van lyrische aard) 
zoals kortverhaal, chanson/song, gedicht 
 
niet al te complexe narratieve teksten zoals o.a reportage, film- en 
feuilletonfragment 
 
De teksten: 
- Hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld, maar af 
en toe ook met onderwerpen van meer algemene aard; 
- Worden in een normaal spreektempo gebracht en zijn goed 
gearticuleerd; 
- Kunnen enige afwijking vertonen t.o.v. de standaardtaal. 
 
Lezen: 
Niet al te complexe artistieke - literaire tekst zoals o.a. gedicht, 
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kortverhaal, romanfragment, toneelfragment. 
 
Niet al te complexe argumentatieve tekst zoals pamflet, betoog, 
opiniestuk , lezersbrief 
 
Tekst zoals een folder, krantenartikel, hypertekst, recensie 
 
relatief complexe prescriptieve teksten zoals reclameboodschap 
 
Spreken: 
Samenvatting geven van: 
 
Niet al te complexe beluisterde narratieve teksten 
 
Complexe beluisterde en/ niet al te complexe gelezen artistiek-literaire 
teksten 
 
Niet al te complexe gelezen narratieve en argumentatieve teksten 
 
De te produceren teksten m.b.t. doelstellingen/ eindtermen 
- Hebben te maken met de eigen belevingswereld en met onderwerpen 
van meer algemene aard; 
- Worden begrijpelijk en met een zekere vlotheid uitgesproken; 
- Bevatten een aanzet tot gevarieerde intonatie; 
- Zijn qua taalregister enigszins aangepast aan de luisteraar en/of 
gesprekspartner; 
- Kunnen deel uitmaken van een gesprek met een minder voorspelbaar 
verloop. 
 
Een discussie, een conversatie, een vraaggesprek 
 
Om de doelen te realiseren zal men een 
oordeelkundige keuze maken uit verschillende tekstsoorten en 
uiteenlopende onderwerpen, zodat voldoende variatie gewaarborgd is. De 
voorbeeldenlijst is niet exhaustief, maar oriënterend. 
Voorstellen 
- zichzelf 
- land / woongebied / inwoners 
- Beschrijven 
- natuur 
- persoon ( karakter , ) 
- afbeelding 
- foto 
- publiciteit 
- kunstobject ( schilderij, beeld,…) 
- het weer 
Beleefdheidsformules gebruiken 
- iemand uitnodigen 
- een uitnodiging aannemen, afwijzen 
- iemand ontvangen 
- een appreciatie uitdrukken 
- iemand gelijk geven , tegenspreken 
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Schrijven: 
Informatief artikel (cf. Déclic)  
Cursisten kunnen de hoofdgedachte uitschrijven van een gelezen tekst/ 
dialoog. Il s.agit de …. / On parle 
 
De te produceren teksten m.b.t. doelstellingen/ eindtermen  
- Sluiten aan bij de eigen belevingswereld van de cursisten, maar af en toe 
zullen ook onderwerpen van meer algemene aard aan bod komen; 
- Zijn samenhangend en overzichtelijk opgebouwd; 
- Vertonen een vrij hoge vormcorrectheid bij voorspelbaar taalgebruik 
(standaardformules). 
Het niveau van de schrijftaken worden als volgt gedefinieerd: “De te 
produceren teksten m.b.t. de doelstellingen zijn eenvoudig tot relatief 
complex geformuleerd en overzichtelijk opgebouwd.” 
 
Om de doelen te realiseren zal men een oordeelkundige keuze maken uit 
verschillende tekstsoorten en uiteenlopende onderwerpen, zodat 
voldoende variatie gewaarborgd is. De voorbeeldenlijst is niet exhaustief, 
maar oriënterend. 
- Appreciatie aangeven 
- enquêtes i.v.m krant, film, boek 
- enquêtes i.v.m groepsvakantie, vakantiewoning, camping ...... 
- bij een gedicht, filmfragment, optreden, schilderij, enz. 
- Verslag uitschrijven 
vakantie 
uitstap 
bezoek stad 
bezoek winkelcentrum 
gebeurtenis 
- Korte inhoud 
relatief eenvoudig artikel uit krant, tijdschrift 
boek 
filmfragment 
documentaire 
toneelstuk 
- Persoonlijke brief en/of e-mail 
waarin ervaringen en indrukken beschreven worden 
waarin een klacht ingediend wordt 
- Persoonlijke mening neerschrijven 
sportmanifestatie, optreden, circusvoorstelling 
internetsite 
gebeurtenis 
- Creatief schrijven 
- woordspelletjes 
- kort gedicht 
- Beschrijven 
persoon: uiterlijk, karakter 

Begincompetenties De cursist is houder van een attest van Frans1 ASO 3e graad of de cursist 
bewijst dat hij over volgende kennis beschikt : De cursist kan de 
hoofdzaken begrijpen van complexere, zowel concrete als abstracte 
teksten. 
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Hij kan vrij vlot communiceren met  een moedertaalspreker. Dit houdt in 
dat de cursist bij aanvang van deze module de vaardigheid van de vorige 
module beheerst. 

Eindcompetenties Luisteren: 
De cursisten kunnen het globale onderwerp bepalen, de hoofdgedachte 
achterhalen, een spontane mening/appreciatie vormen, de gedachtegang 
volgen bij: 
Niet al te complexe artistiek-literaire teksten (van lyrische aard) 
zoals kortverhaal, chanson/song, gedicht 
 
De cursisten kunnen de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze 
ordenen bij: 
niet al te complexe narratieve teksten zoals o.a reportage, film- en 
feuilletonfragment 
eenvoudig artistiek-literaire teksten zoals o.a een chanson 
 
De cursisten kunnen de informatie beoordelen bij: Eenvoudige narratieve 
teksten zoals o.a; reportage filmfeuilletonfragment 
 
De cursisten kunnen begrijpen wat een gesprekspartner aanbrengt om 
een rechtstreeks gesprek kunnen voeren. 
Relatief complex : 
Cursisten spelen een rollenspel en begrijpen de gesprekspartner 
voldoende om het gesprek gaande te houden. 
 
De cursisten kunnen de functionele kennis, noodzakelijk voor het zo 
correct mogelijk uitvoeren van de luistertaak, 
- M.b.t. vorm, betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies 
- M.b.t. uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen 
- M.b.t. de socio-culturele diversiteit binnen de Franstalige wereld. 
De woordkeuze (formeel-informeel taalgebruik) helpt bij het interpreteren 
van de sociaalculturele gesprekscontext.  
 
De cursisten kunnen bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
luistertaken zelfstandig leerstrategieën toepassen die het bereiken van het 
luisterdoel bevorderen. 
Dit betekent dat ze:  
- Relevante voorkennis i.v.m. inhoud oproepen/inzetten en gebruiken/ en 
hun kennis tegelijkertijd uitbreiden; 
- Het luisterdoel bepalen; 
- Het luistergedrag afstemmen op het luisterdoel; 
- De tekstsoort herkennen; 
- Hypothesen en luisterverwachtingen vormen; 
- Zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een klankstroom niet alles 
kunnen begrijpen; 
- Hun functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Belangrijke informatie noteren. 
De cursisten kunnen reflecteren over/ op de eigenheid van de spreektaal. 
Dit betekent dat ze vertrouwd zijn met: 
- De elementaire omgangsvormen; 
- Non-verbaal gedrag; 
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- Het eigene van de spreektaal/ de specificiteit van een gesproken tekst 
(redundantie, onvolledige zinnen, verkorte vormen...); 
- Het taalgebruik van de spreker kunnen inschatten en hieruit conclusies 
kunnen trekken i.v.m. de bedoelingen en emoties van de spreker. 
 
De cursisten kunnen communicatiestrategieën aanwenden. 
Dit betekent dat ze: 
- Kunnen zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat het betekent; 
- Verzoeken om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen, 
iets in andere woorden te zeggen; 
- Vragen om iets te spellen of iets op te schrijven; 
- Zelf iets herhalen om te verifiëren of de ander goed begrepen werd; 
- Gebruik maken van beeldmateriaal ,context, redundantie. 
De cursisten zijn bereid om : 
- Belangstelling op te brengen voor wat de spreker zegt; 
- Grondig en onbevooroordeeld te luisteren; 
- Luisterconventies te respecteren; 
- Zich in te leven in de socio-culturele wereld van de spreker; 
- Ook buiten de klascontext te luisteren naar Franse teksten; 
- Zich open te stellen voor esthetische beleving. 
 
Lezen: 
De cursisten kunnen zelfstandig volgende leestaken verrichten die 
relevant zijn voor de hiernaast vermelde 
- Het globale onderwerp bepalen; 
- De hoofdgedachte achterhalen; 
- Een spontane mening of appreciatie vormen; 
- De gedachtegang volgen; 
- Relevante informatie selecteren; 
- Tekststructuur en – samenhang herkennen. 
Van een niet al te complexe artistieke - literaire tekst zoals o.a. gedicht, 
kortverhaal, romanfragment, toneelfragment. 
 
De cursisten kunnen de informatie op persoonlijke en overzichtelijke wijze 
ordenen. Van een niet al te complexe argumentatieve tekst zoals pamflet, 
betoog, opiniestuk , lezersbrief 
 
De cursisten kunnen de informatie beoordelen van een  
reclameboodschap. 
 
De cursisten kunnen de functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren 
van de leestaak gebruiken en reflecteren over de eigenheid van de taal. 
- M.b.t. spelling en interpunctie; 
- M.b.t. vorm,betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies 
- M.b.t. de socio-culturele diversiteit binnen de Franse 
wereld. 
De cursisten kunnen bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
leestaken leerstrategieën toepassen die het bereiken van het leesdoel 
bevorderen. 
Leerstrategieën 
- Relevante kennis in verband met de inhoud oproepen en gebruiken/ 
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inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- De tekstsoort herkennen; 
- Zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een tekst niet alle woorden 
begrijpen; 
- Belangrijke informatie aanduiden; 
- De lay- out interpreteren; 
- Op basis van het gelezene anticiperen op het vervolg; 
- Hun functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Het leesdoel bepalen en het leesgedrag hierop afstemmen 
 
De cursisten kunnen reflecteren op de eigenheid van de schrijftaal. Dit 
betekent dat ze 
- Het onderscheid tussen de verschillende tekstsoorten; 
- De verschillende taalregisters ( formeel; informeel, vertrouwelijk) kunnen 
herkennen; 
- Elementen van tekstopbouw aanduiden; 
- Het taalgebruik van de schrijver kunnen inschatten en hieruit conclusies 
kunnen trekken m.b.t. de bedoelingen en de emoties van de schrijver. 
 
De cursisten kunnen communicatiestrategieën aanwenden. 
Dit betekent dat ze 
- Zelfstandig traditionele en elektronische hulpbronnen en 
gegevensbestanden raadplegen. Ondersteunend visueel materiaal 
gebruiken (foto.s, cartoons, tabellen, schema.s); 
- De betekenis van ongekende woorden afleiden uit de tekst. 
 
De cursisten zijn bereid: 
- De nodige leesbereidheid op te brengen en zich te concentreren op wat 
ze willen vernemen; 
- Grondig en onbevooroordeeld te lezen; 
- Zich in te leven in de socio-culturele wereld van de schrijver; 
- Ook buiten de klascontext Franse teksten te lezen; 
- Te reflecteren op hun eigen leesgedrag; 
- Zich open te stellen voor esthetische beleving 
- Door het lezen van een ruim en gevarieerd aanbod aan teksten een 
persoonlijke voorkeur en leessmaak te ontwikkelen . 
 
Spreken: 
Cursisten kunnen de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze 
samenvatten 
 
Cursisten kunnen een beredeneerde mening of conclusie naar voor 
brengen 
 
Cursisten kunnen 
- Ervaringen en gebeurtenissen verstaan. 
Cursisten kunnen 
- Een eenvoudige presentatie geven over een vertrouwd onderwerp. 
 
Cursisten kunnen functionele kennis gebruiken die nodig is voor het zo 
correct mogelijk uitvoeren van de spreektaak/gesprekstaak en hierbij 
reflecteren over taal en 
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- M.b.t; vorm en betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies; 
- M.b.t. uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen; 
- M.b.t. de socio-culturele diversiteit binnen de Franse wereld. 
Na het voeren van dialogen en gesprekken staan de cursisten bewust even 
stil bij het “hoe” van de boodschap. Ze trainen dus niet blind, maar zijn 
zich ervan bewust dat de boodschap beïnvloed wordt door “hoe” je iets 
zegt en door de lichaamstaal. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van 
volgende vragen: 
- Wat wou ik bereiken? 
(spreekdoel) 
- Ben ik daarin geslaagd? 
 
Cursisten kunnen bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
spreektaak/gesprekstaak leerstrategieën toepassen die het bereik van het 
spreekdoel bevorderen: 
Leerstrategieën 
- Relevante voorkennis i.v.m. de inhoud inzetten; 
- Functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Informatie verwerven, ook via elektronische weg, en ze verwerken; 
- Het spreekdoel bepalen; 
- Een spreekplan opstellen. 
bij de gemeenschappelijke spreektaak de taken verdelen, met elkaar 
overleggen, elkaar helpen, zich aan de afspraken houden en gezamenlijk 
het resultaat presenteren 
 
De cursisten kunnen reflecteren op taal en taalgebruik. 
Dit betekent dat ze 
- Vertrouwd zijn met elementaire omgangsvormen; 
- Vertrouwd zijn met non-verbaal gedrag; 
- Vertrouwd zijn met de opbouw van een gesproken 
tekst ( redundantie, onvolledige zinnen, …) 
 
De cursisten kunnen communicatiestrategieën aanwenden. 
Dit betekent dat ze: 
- Bij het uitvoeren van de gesprekstaak simultaan receptieve en 
productieve vaardigheden inzetten; 
- Gebruik maken van non-verbaal gedrag; 
- Het op een andere wijze zeggen; 
- Zeggen dat ze iets niet begrijpen, verzoeken om langzamer te spreken, 
om iets te herhalen, iets aan te wijzen, iets te spellen; 
- Zelf iets herhalen om te verifiëren of ze de anderen begrepen hebben; 
- Navragen bij de gesprekspartner of hun formulering correct is. 
De cursisten zijn bereid: 
- Goed te luisteren om tot goed spreken te komen; 
- Het woord te nemen en deel te nemen aan en gesprek; 
- Lexicale en grammaticale correctheid na te streven; 
- Een gevarieerd taalgebruik na te streven. 
 
Schrijven: 
Cursisten kunnen de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze 
samenvatten van niet al te complexe gelezen argumentatieve teksten 
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Cursisten kunnen een eenvoudige informele en formele brief, nota of e-
mail schrijven. 
 
Cursisten kunnen de ondersteunende / functionele kennis die nodig is voor 
het zo correct mogelijk uitvoeren van de schrijftaak gebruiken en kunnen 
deze al doende uitbreiden en reflecteren over de eigenheid van de 
schrijftaal. 
Deze functionele kennis heeft o.m. betrekking op: 
- De vorm, de betekenis en de reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies; 
- De spelling en interpunctie; 
- De socio-culturele diversiteit binnen de Franstalige wereld 
 
Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun schrijftaken kunnen de 
cursisten zelfstandig strategieën toepassen die het bereiken van het 
schrijfdoel bevorderen. 
- De relevante voorkennis m.b.t. het onderwerp oproepen en gebruiken/ 
i.v.m. de inhoud inzetten; 
- Hun ondersteunende kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Rekening houden met het doelpubliek; 
- Een schrijfplan opstellen; 
- Passende lay-out gebruiken; 
- Informatie verwerven, ook via elektronische weg, en ze verwerken; 
- Bij een gemeenschappelijke schrijftaak taken verdelen, met elkaar 
overleggen, zich aan de afspraken houden, elkaars inbreng benutten en 
gezamenlijke resultaten presenteren. 
 
De cursisten kunnen reflecteren op de eigenheid van de schrijftaal. Dit 
betekent dat ze weten 
-  Het formelere karakter van schrijftaal t.o.v. spreektaal; 
-  De betekenis van spelling, interpunctie en lay-out in een geschreven 
tekst; 
-  De opbouw van een geschreven tekst. 
 
De cursisten kunnen communicatiestrategieën aanwenden. 
Dit betekent dat ze 
- Zelfstandig traditionele en elektronische hulpbronnen raadplegen; 
-  Bij het schrijfproces gebruik maken van mogelijkheden van ICT; 
-  Gebruik maken van een model. 
 
De cursisten kunnen de nodige bereidheid opbrengen om: 
- Hun geschreven teksten kritisch na te lezen op vorm en inhoud en om 
van vroegere fouten te leren; 
- Zorg te besteden aan de presentatie van hun geschreven teksten; 
- Bij twijfel of aarzeling de schrijfwijze van een woord op te zoeken, een 
grammaticaal overzicht te raadplegen; 
- Lexicale en grammaticale correctheid na te streven; 
- Een gevarieerd taalgebruik na te streven. 
De cursisten maken zich de gewoonte eigen om hun digitaal 
geschreven teksten met een spellingcontrole te corrigeren. 
De cursisten gebruiken vertalende en verklarende woordenboeken 

Didactische Klassikale les 
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werkvormen 
Evaluatie Gespreide evaluatie en een modulair examen 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/2011 
Einddatum 31/01/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Frans 3 
Korte omschrijving Kennisinhouden, lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid van de 3e 

graad ASO worden ingeoefend. 
Lestijden 80 
Docent(en) Christa Vandewal 
Doelstellingen In de module Frans 3 verwerft de cursist een aantal vaardigheden (lezen, 

luisteren, spreken, schrijven), kennisinhouden en attitudes die nodig zijn 
om met redelijke kansen op succes deze eindmodule Frans van de 3e graad 
ASO te behalen. 

Leerinhouden Grammaire: 
- Erreurs courantes 
- Le passif 
- L’emploi des modes et des temps 
- Les prépositions 
- L’accord du participe passé 
- Le verbe impersonnel 
- SI : l’expression de la condition 
- Les pronoms relatifs 

 
Algemene thema’s: 
L’.argent – la banque - économie 
Le tourisme – les vacances 
La politique 
L’éducation – études 
La justice 
La criminalité 
 
Luisteren : 
Artistiek-literaire teksten ( van dramatische aard) zoals een 
toneelfragment 
 
Niet al te complexe narratieve teksten zoals discussie, debat, 
betoog 
 
Eenvoudig artistiek-literaire teksten ( van dramatische aard) 
zoals een toneelfragment 
 
De teksten m.b.t. De leerplandoelstellingen/ eindtermen : 
- Hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld, maar af 
en toe ook met onderwerpen van meer algemene aard; 
- Worden in een normaal / natuurlijk spreektempo gebracht en zijn goed 
gearticuleerd; 
- Kunnen enige afwijking vertonen weinig afwijking t.o.v. De standaardtaal. 
 
Lezen: 
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Van een eenvoudige artistiek - literaire tekst zoals een gedicht, een 
kortverhaal, een romanfragment, een toneelfragment 
 
Van een eenvoudig argumentatieve tekst zoals pamflet , betoog, 
opiniestuk, lezersbrief  
 
De teksten: 
- Hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld maar ook 
af en toe met onderwerpen van meer algemene aard; 
- Geven doorgaans redundante informatie en zijn vrij concreet, maar/ 
kunnen reeds  abstract zijn met impliciete informatie 
- Kunnen reeds uitgebreid zijn 
 
Spreken: 
Een samenvatting geven van: 
Niet al te complexe beluisterde argumentatieve teksten 
 
Relatief complexe gelezen argumentatieve teksten 
 
Eenvoudige beluisterde artistiek-literaire teksten 
 
Na het bekijken of beluisteren van het journaal kunnen de cursisten de 
gegeven informatie in hoofdpunten gieten die aan het journaal 
voorafgaan. 
 
Eenvoudig beluisterde en gelezen narratieve en argumentatieve teksten 
 
Naar aanleiding van een onderwerp uit de actualiteit neemt de cursist 
een standpunt in en motiveert hij dit standpunt. 
 
De te produceren teksten m.b.t. doelstellingen / eindtermen : 
- Hebben te maken met de eigen belevingswereld en met onderwerpen 
van meer algemene aard; 
- Worden begrijpelijk en met een zekere vlotheid uitgesproken; 
- Bevatten een aanzet tot gevarieerde intonatie; 
- Zijn qua taalregister enigszins aangepast aan de luisteraar en/of 
gesprekspartner; 
- Kunnen deel uitmaken van een gesprek met een minder voorspelbaar 
verloop. 
 
Om de doelen te realiseren zal men een oordeelkundige keuze maken uit 
verschillende tekstsoorten en uiteenlopende onderwerpen, zodat 
voldoende variatie gewaarborgd is. De voorbeeldenlijst is niet exhaustief, 
maar oriënterend:  
- Spreken over vakantie en hobby 
- Zichzelf beschrijven in het kader van een sollicitatie 
- Een sollicitatiegesprek voeren 
- Zeggen welk beroep men zou willen uitoefenen en 
- Spreken over / mening geven over: 
- Informatiestroom (vb.Nieuwsberichten) 
- Communicatie 
- Onderwijs , opvoeding 
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- Politiek – gerecht 
- Maatschappij, cultuur, economie 
- Eigen standpunten verdedigen en geordend presenteren 
- Televisiejournaal analyseren,beelden becommentariëren. 
 
Schrijven: 
Eenvoudig beluisterde argumentatieve teksten zoals o.a. Een artikel oui 
/non of pro/ contra (cf. Panache) 
 
De te produceren teksten m.b.t. Doelstellingen / eindtermen : 
- Sluiten aan bij de eigen belevingswereld van de cursisten, maar af en toe 
zullen ook onderwerpen van meer algemene aard aan bod komen; 
- Zijn samenhangend en overzichtelijk opgebouwd; 
- Vertonen een vrij hoge vormcorrectheid bij voorspelbaar taalgebruik 
(standaardformules). 
 
Om de doelen te realiseren zal men een oordeelkundige keuze maken uit 
verschillende tekstsoorten en uiteenlopende onderwerpen, zodat 
voldoende variatie gewaarborgd is. De voorbeeldenlijst is niet exhaustief, 
maar oriënterend. 
Verslag, korte inhoud, structureren en kritische argumentatie 
- Artikels 
- Boeken 
- Gedichten 
- Korte essays 
- Films, theaterstukken 
- Concert 
- (georganiseerde) reis 
- Documentaires 
- Fabrieksbezoek 
- Winkelcentrum 
- Reclamebeïnvloeding 
- Nieuwsitems 
- Politieke, sociale onderwerpen van franstalige tv- 
programma’s, radio-items. 
Brieven, e-mails 
- Persoonlijke informatie doorgeven 
- Deelname aan forum of chatgroep op internet 
- Sollicitatiebrief en CV 
- Redenen aanvoeren ter ondersteuning van pro of contra 
specifiek standpunt. Vb: brief aan een redactie (krant, 
televisie, radio, internetsite,...) 
- Persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen 
aangeven. 

Begincompetenties De cursist is houder van attest van Frans2 ASO3 of bewijst dat hij over 
volgende kennis beschikt.  De cursist kan vrij vlot communiceren over een 
breed gamma onderwerpen en kan een standpunt ten aanzien 
van een thema verdedigen door de voor- en nadelen weer te geven. Dit 
houdt in dat de cursist bij aanvang van deze module de vaardigheid van de 
vorige module beheerst. 

Eindcompetenties Luisteren: 
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De cursisten kunnen het globale onderwerp bepalen, de hoofdgedachte 
achterhalen, een spontane appreciatie/ mening vormen, de gedachtegang 
volgen bij niet al te complexe teksten. 
 
De cursisten kunnen de informatie beoordelen bij: Eenvoudige 
argumentatieve teksten zoals discussie, debat, betoog 
 
De cursisten kunnen de functionele kennis, noodzakelijk 
voor het zo correct mogelijk uitvoeren van de luistertaak, 
- M.b.t. Vorm, betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies; 
- M.b.t. Uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen; 
- M.b.t. De socio-culturele diversiteit binnen de Franstalige wereld. 
 
De cursisten begrijpen nuances uitgedrukt door werkwoordstijden . 
De cursisten kunnen een onderscheid vaststellen tussen de 
verschillende taalregisters. 
 
De cursisten kunnen bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
luistertaken zelfstandig leerstrategieën toepassen die het bereiken van het 
luisterdoel bevorderen. 
Dit betekent dat ze: 
- Relevante kennis i.v.m. Inhoud inzetten en hun kennis tegelijkertijd 
uitbreiden oproepen en gebruiken; 
- Het luisterdoel bepalen; 
- Het luistergedrag afstemmen op het luisterdoel; 
- De tekstsoort herkennen; 
- Hypothesen en luisterverwachtingen vormen; 
- Zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een klankstroom niet alles 
kunnen begrijpen; 
- Hun functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Belangrijke informatie noteren. 
 
De cursisten kunnen reflecteren over de eigenheid van de spreektaal. Dit 
betekent dat ze vertrouwd zijn met: 
- De elementaire omgangsvormen; 
- Non-verbaal gedrag; 
- Het eigene van de spreektaal/ de specificiteit van een gesproken tekst 
(redundantie, onvolledige zinnen,...); 
- Het taalgebruik van de spreker kunnen inschatten (formeel, informeel, 
vertrouwelijk) en hieruit conclusies kunnen trekken i.v.m. De bedoelingen 
en emoties van de spreker. 
 
De cursisten kunnen communicatiestrategieën aanwenden. 
Dit betekent dat ze: 
- Kunnen zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat het betekent; 
- Verzoeken om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen, 
iets in andere woorden te zeggen; 
- Vragen om iets te spellen of iets op te schrijven; 
- Zelf iets herhalen om te verifiëren of de ander goed begrepen werd; 
- Gebruik maken van beeldmateriaal en context. 
De cursisten zijn bereid: 
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- Belangstelling op te brengen voor wat de spreker zegt; 
- Grondig en onbevooroordeeld te luisteren; 
- Luisterconventies te respecteren; 
- Zich in te leven in de socio-culturele wereld van de spreker; 
- Ook buiten de klascontext te luisteren naar Franse teksten; 
- Zich open te stellen voor esthetische beleving. 
 
Lezen: 
De cursisten kunnen zelfstandig volgende leestaken verrichten:  
 
De informatie op persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen ; 
 
De cursisten kunnen de informatie beoordelen.  
 
De cursisten kunnen de functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren 
van de leestaak, gebruiken en reflecteren over de eigenheid van de taal. 
- M.b.t. Socio-culturele diversiteit binnen de Franse 
- Spelling en interpunctie; 
- Vorm , betekenis, reële gebruikerscontext. 
 
De cursisten kunnen bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
leestaken leerstrategieën toepassen die het bereiken van het leesdoel 
bevorderen 
- Relevante kennis in verband met de inhoud oproepen en gebruiken en 
hun kennis tegelijkertijd uitbreiden; 
- De tekstsoort herkennen; 
- Zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een tekst niet alle woorden 
begrijpen; 
- Belangrijke informatie aanduiden; 
- De lay-out interpreteren (b.v. Subtitels); 
- Op basis van het gelezene anticiperen op het vervolg; 
- Hun functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Het leesdoel bepalen en het leesgedrag hierop afstemmen. 
 
De cursisten kunnen reflecteren op de eigenheid van de schrijftaal. Dit 
betekent dat ze 
- Het onderscheid tussen de verschillende tekstsoorten; 
- De verschillende taalregisters ( formeel; informeel, vertrouwelijk) kunnen 
herkennen; 
- Elementen van tekstopbouw kunnen aanduiden; 
- Het taalgebruik van de schrijver kunnen inschatten en hieruit conclusies 
kunnen trekken m.b.t. De bedoelingen en de emoties van de schrijver. 
 
De cursisten kunnen de communicatiestrategieën aanwenden. Dit 
betekent dat ze 
- Zelfstandig traditionele en elektronische hulpbronnen en 
gegevensbestanden raadplegen; 
- Gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal; 
- Betekenis van ongekende woorden afleiden uit de context 
De cursisten zijn bereid: 
- De nodige leesbereidheid op te brengen en zich te concentreren op wat 
ze willen vernemen; 



CVO-STEP Modulefiche ASO3 Aardrijkskunde 1 |  29 

 

- Grondig en onbevooroordeeld te lezen; 
- Zich in te leven in de socio-culturele wereld van de schrijver; 
- Ook buiten de klascontext Franse teksten te lezen; 
- Te reflecteren op hun eigen leesgedrag; 
- Zich open te stellen voor esthetische beleving; 
- Door het lezen van een ruim en gevarieerd aanbod aan teksten een 
persoonlijke voorkeur en leessmaak te ontwikkelen. 
 
Spreken: 
De cursisten kunnen de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze 
samenvatten bij: 
Niet al te complexe beluisterde argumentatieve teksten 
Relatief complexe gelezen argumentatieve teksten 
Eenvoudige beluisterde artistiek-literaire teksten 
 
De cursisten kunnen een beredeneerde mening of conclusie naar voor 
brengen bij: 
Eenvoudig beluisterde en gelezen narratieve en argumentatieve 
teksten 
Cursisten kunnen: 
- Ervaringen en gebeurtenissen becommentariëren. 
 
Cursisten kunnen een telefoongesprek beginnen, onderhouden en 
afronden. 
 
Cursisten kunnen in een discussie gefundeerde standpunten naar voor 
brengen. 
 
Cursisten kunnen bij het voeren van een gesprek inspelen op wat een 
gesprekspartner aanbrengt. 
 
Cursisten kunnen functionele kennis gebruiken de nodig is voor het zo 
correct mogelijk uitvoeren van de spreektaak/gesprekstaak en hierbij 
reflecteren over taal en  
- M.b.t; vorm en betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies; 
- M.b.t. Uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen; 
- M.b.t. De socio-culturele diversiteit binnen de Franse wereld. 
 
Cursisten kunnen bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
spreektaak/gesprekstaak leerstrategieën toepassen die het bereiken van 
het spreekdoel bevorderen: 
Leerstrategieën: 
- Relevante voorkennis i.v.m. De inhoud inzetten; 
- Functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Informatie verwerven, ook via elektronische weg, en ze verwerken; 
- Het spreekdoel bepalen; 
- Een spreekplan opstellen; 
- Bij de gemeenschappelijke spreektaak de taken verdelen, met elkaar 
overleggen, elkaar helpen, zich aan de afspraken houden, elkaars inbreng 
benutten en gezamenlijk het resultaat presenteren. 
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De cursisten kunnen reflecteren op taal en taalgebruik. Dit 
betekent dat ze: 
- Vertrouwd zijn met elementaire omgangsvormen; 
- Vertrouwd zijn met non-verbaal gedrag; 
- Vertrouwd zijn met de opbouw van een gesproken tekst ( redundantie, 
onvolledige zinnen, …). 
 
De cursisten kunnen communicatiestrategieën aanwenden. 
Dit betekent dat ze: 
- Bij het uitvoeren van de gesprekstaak simultaan receptieve en 
productieve vaardigheden inzetten; 
- Gebruik maken van non-verbaal gedrag; 
- Het op een andere wijze zeggen; 
- Zeggen dat ze iets niet begrijpen, verzoeken/ vragen om langzamer te 
spreken, om iets te herhalen, iets aan te wijzen, iets te spellen; 
- Zelf iets herhalen om te verifiëren of ze de anderen begrepen hebben; 
- Navragen bij de gesprekspartner of hun formulering correct is. 
 
De cursisten zijn bereid 
- Goed te luisteren om tot goed spreken te komen; 
- Het woord te nemen en deel te nemen aan en gesprek; 
- Lexicale en grammaticale correctheid na te streven; 
- Een gevarieerd taalgebruik na te streven. 
 
Schrijven: 
Cursisten kunnen de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze 
samenvatten. 
 
De cursisten  kunnen een beredeneerd standpunt verwoorden over een 
vertrouwd onderwerp. 
 
De cursisten kunnen de ondersteunende/ functionele kennis die nodig is 
voor het zo correct mogelijk uitvoeren van de schrijftaak gebruiken en 
kunnen deze al doende uitbreiden en reflecteren over de eigenheid van de 
schrijftaal. 
Deze functionele kennis heeft o.m. Betrekking op: 
- De vorm, de betekenis en de reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies; 
- De spelling en interpunctie; 
- De socio- culturele diversiteit binnen de Franstalige  wereld. 
 
Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun schrijftaken kunnen de 
cursisten zelfstandig leerstrategieën toepassen die het bereiken van het 
schrijfdoel bevorderen. 
- De relevante voorkennis m.b.t. Het onderwerp oproepen en gebruiken;/ 
i.v.m. de inhoud inzetten; 
- Hun ondersteunende kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Rekening houden met het doelpubliek; 
- Een schrijfplan opstellen; 
- Een passende lay-out gebruiken; 
- Bij een gemeenschappelijke schrijftaak de taken verdelen, met elkaar 
overleggen, zich aan afspraken houden, elkaars inbreng benutten en 
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gezamenlijk een resultaat presenteren; 
- Informatie verwerven, ook via elektronische weg, en ze verwerken. 
 
De cursisten kunnen reflecteren op de eigenheid van de schrijftaal. Dit 
betekent dat ze  
- Weten dat schrijftaal formeler en meer geordend is dan spreektaal; 
- De betekenis van spelling, interpunctie en lay-out in een geschreven 
tekst/ begrijpen; 
- Vertrouwd zijn met de opbouw van een geschreven 
 
De cursisten kunnen communicatiestrategieën aanwenden. 
Dit betekent dat ze 
- Zelfstandig traditionele en elektronische hulpbronnen raadplegen; 
- Bij het schrijfproces gebruik maken van mogelijkheden van ICT; 
- Gebruik maken van een model. 
 
De cursisten zijn bereid 
- Hun geschreven teksten na te lezen op vorm en inhoud en om van fouten 
te leren; 
- Zorg te besteden aan de presentatie van hun geschreven teksten; 
- Desgevallend de schrijfwijze van een woord op te zoeken; 
- Lexicale en grammaticale correctheid na te streven; 
- Een gevarieerd taalgebruik na te streven; 
- De cursisten brainstormen schriftelijk op een discussieforum: zij lezen 
elkaars standpunten en reageren erop.; 
- De cursisten zoeken informatie op het Internet en bewaren (kopiëren en 
plakken) relevante informatie (afbeeldingen, tekstfragmenten) in een 
digitaal tekstbestand. Zij selecteren en ordenen de informatie op 
presentatiedia’s, kiezen functionele animatie en maken een draaiboek 
voor een geslaagde diapresentatie. 

Didactische 
werkvormen 

Klassikale les 

Evaluatie Gespreide evaluatie en een modulair examen 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/02/2012 
Einddatum 30/06/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Nee 
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      Modulefiche 

Naam module ASO3 Frans 3 
Korte omschrijving Kennisinhouden, lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid van de 3e 

graad ASO worden ingeoefend. 
Lestijden 80 
Docent(en) Christa Vandewal 
Doelstellingen In de module Frans 3 verwerft de cursist een aantal vaardigheden (lezen, 

luisteren, spreken, schrijven), kennisinhouden en attitudes die nodig zijn 
om met redelijke kansen op succes deze eindmodule Frans van de 3e graad 
ASO te behalen. 

Leerinhouden Grammaire: 
- Erreurs courantes 
- Le passif 
- L’emploi des modes et des temps 
- Les prépositions 
- L’accord du participe passé 
- Le verbe impersonnel 
- SI : l’expression de la condition 
- Les pronoms relatifs 

 
Algemene thema’s: 
L’.argent – la banque - économie 
Le tourisme – les vacances 
La politique 
L’éducation – études 
La justice 
La criminalité 
 
Luisteren : 
Artistiek-literaire teksten ( van dramatische aard) zoals een 
toneelfragment 
 
Niet al te complexe narratieve teksten zoals discussie, debat, 
betoog 
 
Eenvoudig artistiek-literaire teksten ( van dramatische aard) 
zoals een toneelfragment 
 
De teksten m.b.t. De leerplandoelstellingen/ eindtermen : 
- Hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld, maar af 
en toe ook met onderwerpen van meer algemene aard; 
- Worden in een normaal / natuurlijk spreektempo gebracht en zijn goed 
gearticuleerd; 
- Kunnen enige afwijking vertonen weinig afwijking t.o.v. De standaardtaal. 
 
Lezen: 
Van een eenvoudige artistiek - literaire tekst zoals een gedicht, een 
kortverhaal, een romanfragment, een toneelfragment 
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Van een eenvoudig argumentatieve tekst zoals pamflet , betoog, 
opiniestuk, lezersbrief  
 
De teksten: 
- Hebben voornamelijk te maken met de eigen belevingswereld maar ook 
af en toe met onderwerpen van meer algemene aard; 
- Geven doorgaans redundante informatie en zijn vrij concreet, maar/ 
kunnen reeds  abstract zijn met impliciete informatie 
- Kunnen reeds uitgebreid zijn 
 
Spreken: 
Een samenvatting geven van: 
Niet al te complexe beluisterde argumentatieve teksten 
 
Relatief complexe gelezen argumentatieve teksten 
 
Eenvoudige beluisterde artistiek-literaire teksten 
 
Na het bekijken of beluisteren van het journaal kunnen de cursisten de 
gegeven informatie in hoofdpunten gieten die aan het journaal 
voorafgaan. 
 
Eenvoudig beluisterde en gelezen narratieve en argumentatieve teksten 
 
Naar aanleiding van een onderwerp uit de actualiteit neemt de cursist 
een standpunt in en motiveert hij dit standpunt. 
 
De te produceren teksten m.b.t. doelstellingen / eindtermen : 
- Hebben te maken met de eigen belevingswereld en met onderwerpen 
van meer algemene aard; 
- Worden begrijpelijk en met een zekere vlotheid uitgesproken; 
- Bevatten een aanzet tot gevarieerde intonatie; 
- Zijn qua taalregister enigszins aangepast aan de luisteraar en/of 
gesprekspartner; 
- Kunnen deel uitmaken van een gesprek met een minder voorspelbaar 
verloop. 
 
Om de doelen te realiseren zal men een oordeelkundige keuze maken uit 
verschillende tekstsoorten en uiteenlopende onderwerpen, zodat 
voldoende variatie gewaarborgd is. De voorbeeldenlijst is niet exhaustief, 
maar oriënterend:  
- Spreken over vakantie en hobby 
- Zichzelf beschrijven in het kader van een sollicitatie 
- Een sollicitatiegesprek voeren 
- Zeggen welk beroep men zou willen uitoefenen en 
- Spreken over / mening geven over: 
- Informatiestroom (vb.Nieuwsberichten) 
- Communicatie 
- Onderwijs , opvoeding 
- Politiek – gerecht 
- Maatschappij, cultuur, economie 
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- Eigen standpunten verdedigen en geordend presenteren 
- Televisiejournaal analyseren,beelden becommentariëren. 
 
Schrijven: 
Eenvoudig beluisterde argumentatieve teksten zoals o.a. Een artikel oui 
/non of pro/ contra (cf. Panache) 
 
De te produceren teksten m.b.t. Doelstellingen / eindtermen : 
- Sluiten aan bij de eigen belevingswereld van de cursisten, maar af en toe 
zullen ook onderwerpen van meer algemene aard aan bod komen; 
- Zijn samenhangend en overzichtelijk opgebouwd; 
- Vertonen een vrij hoge vormcorrectheid bij voorspelbaar taalgebruik 
(standaardformules). 
 
Om de doelen te realiseren zal men een oordeelkundige keuze maken uit 
verschillende tekstsoorten en uiteenlopende onderwerpen, zodat 
voldoende variatie gewaarborgd is. De voorbeeldenlijst is niet exhaustief, 
maar oriënterend. 
Verslag, korte inhoud, structureren en kritische argumentatie 
- Artikels 
- Boeken 
- Gedichten 
- Korte essays 
- Films, theaterstukken 
- Concert 
- (georganiseerde) reis 
- Documentaires 
- Fabrieksbezoek 
- Winkelcentrum 
- Reclamebeïnvloeding 
- Nieuwsitems 
- Politieke, sociale onderwerpen van franstalige tv- 
programma’s, radio-items. 
Brieven, e-mails 
- Persoonlijke informatie doorgeven 
- Deelname aan forum of chatgroep op internet 
- Sollicitatiebrief en CV 
- Redenen aanvoeren ter ondersteuning van pro of contra 
specifiek standpunt. Vb: brief aan een redactie (krant, 
televisie, radio, internetsite,...) 
- Persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen 
aangeven. 

Begincompetenties De cursist is houder van attest van Frans2 ASO3 of bewijst dat hij over 
volgende kennis beschikt.  De cursist kan vrij vlot communiceren over een 
breed gamma onderwerpen en kan een standpunt ten aanzien 
van een thema verdedigen door de voor- en nadelen weer te geven. Dit 
houdt in dat de cursist bij aanvang van deze module de vaardigheid van de 
vorige module beheerst. 

Eindcompetenties Luisteren: 
De cursisten kunnen het globale onderwerp bepalen, de hoofdgedachte 
achterhalen, een spontane appreciatie/ mening vormen, de gedachtegang 
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volgen bij niet al te complexe teksten. 
 
De cursisten kunnen de informatie beoordelen bij: Eenvoudige 
argumentatieve teksten zoals discussie, debat, betoog 
 
De cursisten kunnen de functionele kennis, noodzakelijk 
voor het zo correct mogelijk uitvoeren van de luistertaak, 
- M.b.t. Vorm, betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies; 
- M.b.t. Uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen; 
- M.b.t. De socio-culturele diversiteit binnen de Franstalige wereld. 
 
De cursisten begrijpen nuances uitgedrukt door werkwoordstijden . 
De cursisten kunnen een onderscheid vaststellen tussen de 
verschillende taalregisters. 
 
De cursisten kunnen bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
luistertaken zelfstandig leerstrategieën toepassen die het bereiken van het 
luisterdoel bevorderen. 
Dit betekent dat ze: 
- Relevante kennis i.v.m. Inhoud inzetten en hun kennis tegelijkertijd 
uitbreiden oproepen en gebruiken; 
- Het luisterdoel bepalen; 
- Het luistergedrag afstemmen op het luisterdoel; 
- De tekstsoort herkennen; 
- Hypothesen en luisterverwachtingen vormen; 
- Zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een klankstroom niet alles 
kunnen begrijpen; 
- Hun functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Belangrijke informatie noteren. 
 
De cursisten kunnen reflecteren over de eigenheid van de spreektaal. Dit 
betekent dat ze vertrouwd zijn met: 
- De elementaire omgangsvormen; 
- Non-verbaal gedrag; 
- Het eigene van de spreektaal/ de specificiteit van een gesproken tekst 
(redundantie, onvolledige zinnen,...); 
- Het taalgebruik van de spreker kunnen inschatten (formeel, informeel, 
vertrouwelijk) en hieruit conclusies kunnen trekken i.v.m. De bedoelingen 
en emoties van de spreker. 
 
De cursisten kunnen communicatiestrategieën aanwenden. 
Dit betekent dat ze: 
- Kunnen zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat het betekent; 
- Verzoeken om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen, 
iets in andere woorden te zeggen; 
- Vragen om iets te spellen of iets op te schrijven; 
- Zelf iets herhalen om te verifiëren of de ander goed begrepen werd; 
- Gebruik maken van beeldmateriaal en context. 
De cursisten zijn bereid: 
- Belangstelling op te brengen voor wat de spreker zegt; 
- Grondig en onbevooroordeeld te luisteren; 
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- Luisterconventies te respecteren; 
- Zich in te leven in de socio-culturele wereld van de spreker; 
- Ook buiten de klascontext te luisteren naar Franse teksten; 
- Zich open te stellen voor esthetische beleving. 
 
Lezen: 
De cursisten kunnen zelfstandig volgende leestaken verrichten:  
 
De informatie op persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen ; 
 
De cursisten kunnen de informatie beoordelen.  
 
De cursisten kunnen de functionele kennis die nodig is voor het uitvoeren 
van de leestaak, gebruiken en reflecteren over de eigenheid van de taal. 
- M.b.t. Socio-culturele diversiteit binnen de Franse 
- Spelling en interpunctie; 
- Vorm , betekenis, reële gebruikerscontext. 
 
De cursisten kunnen bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
leestaken leerstrategieën toepassen die het bereiken van het leesdoel 
bevorderen 
- Relevante kennis in verband met de inhoud oproepen en gebruiken en 
hun kennis tegelijkertijd uitbreiden; 
- De tekstsoort herkennen; 
- Zich niet laten afleiden door het feit dat ze in een tekst niet alle woorden 
begrijpen; 
- Belangrijke informatie aanduiden; 
- De lay-out interpreteren (b.v. Subtitels); 
- Op basis van het gelezene anticiperen op het vervolg; 
- Hun functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Het leesdoel bepalen en het leesgedrag hierop afstemmen. 
 
De cursisten kunnen reflecteren op de eigenheid van de schrijftaal. Dit 
betekent dat ze 
- Het onderscheid tussen de verschillende tekstsoorten; 
- De verschillende taalregisters ( formeel; informeel, vertrouwelijk) kunnen 
herkennen; 
- Elementen van tekstopbouw kunnen aanduiden; 
- Het taalgebruik van de schrijver kunnen inschatten en hieruit conclusies 
kunnen trekken m.b.t. De bedoelingen en de emoties van de schrijver. 
 
De cursisten kunnen de communicatiestrategieën aanwenden. Dit 
betekent dat ze 
- Zelfstandig traditionele en elektronische hulpbronnen en 
gegevensbestanden raadplegen; 
- Gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal; 
- Betekenis van ongekende woorden afleiden uit de context 
De cursisten zijn bereid: 
- De nodige leesbereidheid op te brengen en zich te concentreren op wat 
ze willen vernemen; 
- Grondig en onbevooroordeeld te lezen; 
- Zich in te leven in de socio-culturele wereld van de schrijver; 
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- Ook buiten de klascontext Franse teksten te lezen; 
- Te reflecteren op hun eigen leesgedrag; 
- Zich open te stellen voor esthetische beleving; 
- Door het lezen van een ruim en gevarieerd aanbod aan teksten een 
persoonlijke voorkeur en leessmaak te ontwikkelen. 
 
Spreken: 
De cursisten kunnen de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze 
samenvatten bij: 
Niet al te complexe beluisterde argumentatieve teksten 
Relatief complexe gelezen argumentatieve teksten 
Eenvoudige beluisterde artistiek-literaire teksten 
 
De cursisten kunnen een beredeneerde mening of conclusie naar voor 
brengen bij: 
Eenvoudig beluisterde en gelezen narratieve en argumentatieve 
teksten 
Cursisten kunnen: 
- Ervaringen en gebeurtenissen becommentariëren. 
 
Cursisten kunnen een telefoongesprek beginnen, onderhouden en 
afronden. 
 
Cursisten kunnen in een discussie gefundeerde standpunten naar voor 
brengen. 
 
Cursisten kunnen bij het voeren van een gesprek inspelen op wat een 
gesprekspartner aanbrengt. 
 
Cursisten kunnen functionele kennis gebruiken de nodig is voor het zo 
correct mogelijk uitvoeren van de spreektaak/gesprekstaak en hierbij 
reflecteren over taal en  
- M.b.t; vorm en betekenis en reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies; 
- M.b.t. Uitspraak, spreekritme en intonatiepatronen; 
- M.b.t. De socio-culturele diversiteit binnen de Franse wereld. 
 
Cursisten kunnen bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
spreektaak/gesprekstaak leerstrategieën toepassen die het bereiken van 
het spreekdoel bevorderen: 
Leerstrategieën: 
- Relevante voorkennis i.v.m. De inhoud inzetten; 
- Functionele kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Informatie verwerven, ook via elektronische weg, en ze verwerken; 
- Het spreekdoel bepalen; 
- Een spreekplan opstellen; 
- Bij de gemeenschappelijke spreektaak de taken verdelen, met elkaar 
overleggen, elkaar helpen, zich aan de afspraken houden, elkaars inbreng 
benutten en gezamenlijk het resultaat presenteren. 
 
De cursisten kunnen reflecteren op taal en taalgebruik. Dit 
betekent dat ze: 
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- Vertrouwd zijn met elementaire omgangsvormen; 
- Vertrouwd zijn met non-verbaal gedrag; 
- Vertrouwd zijn met de opbouw van een gesproken tekst ( redundantie, 
onvolledige zinnen, …). 
 
De cursisten kunnen communicatiestrategieën aanwenden. 
Dit betekent dat ze: 
- Bij het uitvoeren van de gesprekstaak simultaan receptieve en 
productieve vaardigheden inzetten; 
- Gebruik maken van non-verbaal gedrag; 
- Het op een andere wijze zeggen; 
- Zeggen dat ze iets niet begrijpen, verzoeken/ vragen om langzamer te 
spreken, om iets te herhalen, iets aan te wijzen, iets te spellen; 
- Zelf iets herhalen om te verifiëren of ze de anderen begrepen hebben; 
- Navragen bij de gesprekspartner of hun formulering correct is. 
 
De cursisten zijn bereid 
- Goed te luisteren om tot goed spreken te komen; 
- Het woord te nemen en deel te nemen aan en gesprek; 
- Lexicale en grammaticale correctheid na te streven; 
- Een gevarieerd taalgebruik na te streven. 
 
Schrijven: 
Cursisten kunnen de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze 
samenvatten. 
 
De cursisten  kunnen een beredeneerd standpunt verwoorden over een 
vertrouwd onderwerp. 
 
De cursisten kunnen de ondersteunende/ functionele kennis die nodig is 
voor het zo correct mogelijk uitvoeren van de schrijftaak gebruiken en 
kunnen deze al doende uitbreiden en reflecteren over de eigenheid van de 
schrijftaal. 
Deze functionele kennis heeft o.m. Betrekking op: 
- De vorm, de betekenis en de reële gebruikscontext van woorden en 
grammaticale constructies; 
- De spelling en interpunctie; 
- De socio- culturele diversiteit binnen de Franstalige  wereld. 
 
Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun schrijftaken kunnen de 
cursisten zelfstandig leerstrategieën toepassen die het bereiken van het 
schrijfdoel bevorderen. 
- De relevante voorkennis m.b.t. Het onderwerp oproepen en gebruiken;/ 
i.v.m. de inhoud inzetten; 
- Hun ondersteunende kennis inzetten en deze tegelijkertijd uitbreiden; 
- Rekening houden met het doelpubliek; 
- Een schrijfplan opstellen; 
- Een passende lay-out gebruiken; 
- Bij een gemeenschappelijke schrijftaak de taken verdelen, met elkaar 
overleggen, zich aan afspraken houden, elkaars inbreng benutten en 
gezamenlijk een resultaat presenteren; 
- Informatie verwerven, ook via elektronische weg, en ze verwerken. 
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De cursisten kunnen reflecteren op de eigenheid van de schrijftaal. Dit 
betekent dat ze  
- Weten dat schrijftaal formeler en meer geordend is dan spreektaal; 
- De betekenis van spelling, interpunctie en lay-out in een geschreven 
tekst/ begrijpen; 
- Vertrouwd zijn met de opbouw van een geschreven 
 
De cursisten kunnen communicatiestrategieën aanwenden. 
Dit betekent dat ze 
- Zelfstandig traditionele en elektronische hulpbronnen raadplegen; 
- Bij het schrijfproces gebruik maken van mogelijkheden van ICT; 
- Gebruik maken van een model. 
 
De cursisten zijn bereid 
- Hun geschreven teksten na te lezen op vorm en inhoud en om van fouten 
te leren; 
- Zorg te besteden aan de presentatie van hun geschreven teksten; 
- Desgevallend de schrijfwijze van een woord op te zoeken; 
- Lexicale en grammaticale correctheid na te streven; 
- Een gevarieerd taalgebruik na te streven; 
- De cursisten brainstormen schriftelijk op een discussieforum: zij lezen 
elkaars standpunten en reageren erop.; 
- De cursisten zoeken informatie op het Internet en bewaren (kopiëren en 
plakken) relevante informatie (afbeeldingen, tekstfragmenten) in een 
digitaal tekstbestand. Zij selecteren en ordenen de informatie op 
presentatiedia’s, kiezen functionele animatie en maken een draaiboek 
voor een geslaagde diapresentatie. 

Didactische 
werkvormen 

Klassikale les 

Evaluatie Gespreide evaluatie en een modulair examen 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/02/2012 
Einddatum 30/06/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Nederlands 1 
Korte omschrijving Literatuur: poëzie 

Taalbeschouwing 
Lestijden 80 
Docent(en) Michael Besenthal 
Doelstellingen Het doel van het vak Nederlands bestaat erin de cursisten toe te laten zich 

belangrijke concepten, begrippen, kennis en vaardigheden eigen te maken 
om te functioneren in dagelijkse situaties waarbij een basisvorming 
Nederlands vereist is. 

Leerinhouden Gebruik woordenboek, woordvorming, register, gericht luisteren, spreken, 
formulieren, poëzie, informatie zoeken en verwerken, schema & 
samenvatting 

Begincompetenties ASO 2de graad, ASO3 Nederlands Opfris 
Eindcompetenties Luisterstrategieën toepassen, spreekdoelen bepalen, informatieve teksten 

lezen, leesstrategieën kiezen, schema en samenvatting schrijven, 
schrijfdoel bepalen, literaire teksten analyseren, 

Didactische 
werkvormen 

Klassikale les, opzoekingen, groepswerk, zelfstandig werk, 
computergebruik 

Evaluatie Permanente evaluatie en eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/11 
Einddatum 31/01/12 
Gecombineerd 
onderwijs 

Nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Nederlands 2 
Korte omschrijving Literatuur: proza 

Taalbeschouwing 
Lestijden 80 
Docent(en) Michael Besenthal 
Doelstellingen Het doel van het vak Nederlands bestaat erin de cursisten toe te laten zich 

belangrijke concepten, begrippen, kennis en vaardigheden eigen te maken 
om te functioneren in dagelijkse situaties waarbij een basisvorming 
Nederlands vereist is. 

Leerinhouden Woordbetekenis, standpunt/mening verwoorden, teksten vergelijken, 
persuasieve teksten, proza, verband tekst-omgeving, taalvariëteit, 
principes spellingssysteem, informatie zoeken en verwerken 

Begincompetenties ASO3 Nederlands 1 
Eindcompetenties Luisterstrategieën toepassen, spreekdoelen bepalen, informatieve teksten 

lezen, leesstrategieën kiezen, schema en samenvatting schrijven, 
schrijfdoel bepalen, literaire teksten analyseren, 

Didactische 
werkvormen 

Klassikale les, opzoekingen, groepswerk, zelfstandig werk, 
computergebruik 

Evaluatie Permanente evaluatie en eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/11 
Einddatum 31/01/12 
Gecombineerd 
onderwijs 

Nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Nederlands 3 
Korte omschrijving Literatuur: Drama 

Taalbeschouwing 
Lestijden 80 
Docent(en) Michael Besenthal 
Doelstellingen Het doel van het vak Nederlands bestaat erin de cursisten toe te laten zich 

belangrijke concepten, begrippen, kennis en vaardigheden eigen te maken 
om te functioneren in dagelijkse situaties waarbij een basisvorming 
Nederlands vereist is. 

Leerinhouden Standpunt & mening verwoorden, argumentatie, kritische luisterhouding 
aannemen, sollicitatiegesprek voeren, drama, gedocumenteerde en 
beargumenteerde teksten schrijven, vorm verzorgen, standaardtaal en 
dialect 

Begincompetenties ASO3 Nederlands 2 
Eindcompetenties Luisterstrategieën toepassen, spreekdoelen bepalen, informatieve teksten 

lezen, leesstrategieën kiezen, schema en samenvatting schrijven, 
schrijfdoel bepalen, literaire teksten analyseren, 

Didactische 
werkvormen 

Klassikale les, opzoekingen, groepswerk, zelfstandig werk, 
computergebruik 

Evaluatie Permanente evaluatie en eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/11 
Einddatum 31/01/12 
Gecombineerd 
onderwijs 

Nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3-B Wiskunde 1  
Korte omschrijving Basisconcepten, begrippen, kennis en vaardigheden i.v.m. reële functies 

en afgeleiden 
Lestijden 40 lt 
Docent(en) Eveline Hendrickx 
Doelstellingen Beheersen van relevante kennis en vaardigheden i.v.m. reële functies en 

afgeleiden,  om te kunnen toepassen (o.a. in natuurwetenschappen…) 
Leerinhouden Informatie aflezen op een grafiek (gebruik van G.Z.R.M.) 

Uitgebreide studie veeltermfuncties t.e.m. het gebruik van de afgeleide in 
een punt voor het bestuderen van het veranderingsgedrag 
Eenvoudige extrema-vraagstukken oplossen 

Begincompetenties Cursist is geslaagd voor Opfris 1 & Opfris 2 wiskunde ASO 3 
Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikaal onderwijs: leergesprekken, individuele oefeningen 

Evaluatie Permanente evaluatie en eindexamen 
Lesmateriaal  Handboek Delta5 Analyse 4 & Grafisch zakrekenmachine 
Begindatum 01/09/2011   
Einddatum 31/01/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Neen 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3-B Wiskunde 2  
Korte omschrijving Basisconcepten, begrippen, kennis en vaardigheden i.v.m. exponentiële en 

logaritmische functies  
Lestijden 40 lt 
Docent(en) Eveline Hendrickx 
Doelstellingen Beheersen van relevante kennis en vaardigheden i.v.m. exponentiële en 

logaritmische functies om te kunnen toepassen (o.a. in wetenschappen…) 
Leerinhouden Uitgebreide studie van n-de machtswortelfuncties, exponentiële en 

logaritmische functies (gebruik G.Z.R.M.) 
Lineaire en exponentiële groeiprocessen onderzoeken in concrete 
problemen. Vergelijkingen en ongelijkheden interpreten. 
ܽ ൌ ܿ: de derde veranderlijke berekenen als de twee andere geg. zijn. 

Begincompetenties Cursist is geslaagd voor Opfris 1 & Opfris 2 wiskunde ASO 3 
Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikaal onderwijs: leergesprekken, individuele oefeningen 

Evaluatie Permanente evaluatie en eindexamen 
Lesmateriaal  Handboek Delta5 Analyse 4 & Grafisch zakrekenmachine 
Begindatum 01/09/2011   
Einddatum 31/01/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Neen 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3-B Wiskunde 3  
Korte omschrijving Basisconcepten, begrippen, kennis en vaardigheden i.v.m. goniometrische 

functies  
Lestijden 40 lt 
Docent(en) Eveline Hendrickx 
Doelstellingen Beheersen van relevante kennis en vaardigheden i.v.m. goniometrische 

functies om te kunnen toepassen (o.a. in wetenschappen…) 
Leerinhouden Meten van hoeken: verband tussen graden en radialen. 

Studie van de basis goniometrische functies en van de algemene 
sinusfunctie y=asin[b(x-c)]+d  (met concrete toepassingen) 
Grafische oplossing van eenvoudige gon. vergelijkingen & ongelijkheden 

Begincompetenties Cursist is geslaagd voor Opfris 1 wiskunde ASO 3 
Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikaal onderwijs: leergesprekken, individuele oefeningen 

Evaluatie Permanente evaluatie en eindexamen 
Lesmateriaal  Handboek Delta5 Analyse 4 & Grafisch zakrekenmachine 
Begindatum 01/02/2012   
Einddatum 30/06/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Neen 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3-B Wiskunde 4  
Korte omschrijving Basisconcepten, begrippen, kennis en vaardigheden i.v.m. statistiek 
Lestijden 40 lt 
Docent(en) Eveline Hendrickx 
Doelstellingen Beheersen van relevante kennis en vaardigheden i.v.m. verklarende 

statistiek om kansen te berekenen bij een normale verdeling 
Leerinhouden Gebruik van de normale verdeling als wiskundig model bij data met een 

klokvormige frequentieverdeling. Bepaling en interpretatie gemiddelde en 
standaardafwijking van een normale verdeling (gebruik G.Z.R.M.) 
Verband tussen een normale verdeling en de standaardnormale verdeling. 
Kansen berekenen bij een normale verdeling (met en zonder G.Z.R.M.) 

Begincompetenties Cursist is geslaagd voor Opfris 1 wiskunde ASO 3 
Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikaal onderwijs: leergesprekken, individuele oefeningen 

Evaluatie Permanente evaluatie en eindexamen 
Lesmateriaal  Cursus uitgegeven  door het Centrum voor Statistiek van het L.U.C.  

( Sofie Bogaerts en Herman Callaert)  & Grafisch zakrekenmachine 
Begindatum 01/02/2012   
Einddatum 30/06/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Neen 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Biologie 
Korte omschrijving De gemeenschappelijke, algemene en vakinhoudelijke 

eindtermen worden gerealiseerd in leersituaties die op een 
evenwichtige wijze steunen op de pijlers van biologie als 
wetenschap, als maatschappelijk verschijnsel en als toegepaste 
en praktische wetenschap.  

Lestijden 60 
Docent(en) Hetty SWINKELS 
Doelstellingen De cel  

De cursisten kunnen  
B 9 celorganellen, zowel op lichtmicroscopisch als op 
elektronenmicroscopisch niveau, benoemen en functies ervan 
aangeven.  
B 10 met behulp van eenvoudige voorstellingen de bouw van 
sachariden, lipiden, proteïnen, nucleïnezuren, mineralen en 
water verduidelijken, en hun belang voor de celstructuur en 
het celmetabolisme aan de hand van een voorbeeld toelichten.  
B 11 verschilpunten tussen mitose en meiose opsommen en 
het belang van beide soorten delingen aantonen.  
B 12 in een celcyclus de DNA-replicatie situeren en het verloop 
ervan uitleggen.  
B 13 de eiwitsynthese beschrijven.  
 
Voortplanting  
De cursisten kunnen  
B 14 primaire en secundaire geslachtskenmerken bij man en 
vrouw beschrijven en hun biologische betekenis toelichten.  
B 15 de rol van geslachtshormonen bij de menstruatiecyclus en 
bij de gametogenese toelichten.  
B 16 methoden van regeling van de vruchtbaarheid beschrijven 
en hun betrouwbaarheid bespreken.  
B 17 het verloop van de bevruchting, de ontwikkeling van de 
vrucht en de geboorte beschrijven en de invloed van externe 
factoren op de ontwikkeling bespreken.  
 
Genetica  
De cursisten kunnen  
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B 18 de wetten van Mendel toepassen op voorbeelden, ook bij 
de mens.  
B 19 overkruising, geslachtsgebonden genen, gekoppelde 
genen en genenkaarten aan de hand van voorbeelden 
toelichten. 
36  
 
B 20 implicaties van verschillende types mutaties toelichten 
aan de hand van voorbeelden bij de mens.  
B 21 aan de hand van een voorbeeld uitleggen dat de mens 
door ingrijpen op niveau van het DNA genetische 
eigenschappen kan wijzigen.  
 
Evolutie  
De kunnen  
B 22 aanwijzingen voor biologische evolutie formuleren.  
B 23 uitleggen hoe, volgens hedendaagse opvattingen over 
evolutie, nieuwe soorten ontstaan.  
B 24 de biologische evolutie van de mens toelichten.  

Leerinhouden De cel, voortplanting, genetica, evolutie 
Begincompetenties Van de cursisten wordt verwacht dat zij de eindtermen voor de 

tweede graad voor het vak beheersen. 
Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikale les 

Evaluatie permanente evaluatie en een eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/09/2011 
Einddatum 31/01/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Neen 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Chemie 
Korte omschrijving De gemeenschappelijke, algemene en vakinhoudelijke 

eindtermen worden gerealiseerd in leersituaties die op een 
evenwichtige wijze steunen op de pijlers van chemie als 
wetenschap, als maatschappelijk verschijnsel en als toegepaste 
en praktische wetenschap. 

Lestijden 60 
Docent(en) Hetty SWINKELS 
Doelstellingen Structuur en eigenschappen van de materie  

De cursisten kunnen: 
C 7 Koolstofverbindingen aan de hand van een gegeven 
structuurformule of naam toewijzen aan een stofklasse met 
behulp van een determineertabel.  
C 8 Gegeven eigenschappen van monofunctionele 
koolstofverbindingen in verband brengen met karakteristieke 
groep en koolstofskelet.  
C 9 Het begrip isomerie uitleggen aan de hand van 
representatieve voorbeelden van structuur- en stereo-isomerie.  
C 10 Het oplosproces in verband brengen met het polaire of 
apolaire karakter van de opgeloste stof en het oplosmiddel.  
Chemische interactie tussen deeltjes  
De cursisten kunnen:  
C 11 In een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken 
deeltjes, op basis van de protonenoverdracht, identificeren als 
zuur of als base.  
C 12 In een gegeven redoxevenwicht de betrokken deeltjes, op 
basis van de elektronenoverdracht, identificeren als oxidator of 
als reductor.  
C 13 Een reactie uit de koolstofchemie, die volgens een 
eenvoudig model is voorgesteld, toewijzen aan één van de 
volgende reactietypes: substitutie, additie, eliminatie, 
condensatie, vorming van macromolecule, skeletafbraak.  
C 14 Voor een aflopende reactie, waarvan de 
reactievergelijking gegeven is, en op basis van gegeven 
stofhoeveelheden of massa’s, de stofhoeveelheden en massa’s 
bij de eindsituatie berekenen.  
Dynamiek van chemische processen  
De cursisten kunnen:  
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C 15 De invloed van snelheidsbepalende factoren van een 
reactie verklaren in termen van botsingen tussen deeltjes en 
van activeringsenergie.  
C 16 Het onderscheid tussen een evenwichtsreactie en een 
aflopende reactie beschrijven.  
C 17 De evolutie van een reactie in evenwicht voorspellen na 
een verstoring van het evenwicht door verandering van 
temperatuur of van concentratie.  
Chemische analyse  
De cursisten kunnen:  
C 18 Van volgende stoffen of mengsels een typische 
toepassing of eigenschap aangeven:  
• Methaan, wasbenzine, white spirit, paraffine  
• Methanol, ethanol, glycerol, glycol  
• Azijnzuur  
• Natriumhypochloriet, waterstofperoxide  
• Een buffermengsel.  
 
C 19 Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in 
verband brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen.  
C 20 De verschillende stappen van een chemische analyse 
(nemen van een representatief staal, voorbereiden en 
uitvoeren van de analyse, interpreteren van de resultaten) 
beschrijven en met een voorbeeld illustreren. 

Leerinhouden Organische stofklassen, chemisch evenwicht, zuren en basen, 
redoxreacties, chemisch rekenen 

Begincompetenties Van de cursisten wordt verwacht dat zij de eindtermen voor de 
tweede graad voor het vak beheersen. 

Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikale les 

Evaluatie permanente evaluatie en een eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/02/2011 
Einddatum 30/06/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Neen 
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      Modulefiche 

Naam module 

ASO3 Fysica 
Korte omschrijving De vakinhoudelijke eindtermen worden gerealiseerd in 

leersituaties die op een evenwichtige wijze steunen op de 
pijlers van fysica als wetenschap, als maatschappelijk 
verschijnsel en als toegepaste en praktische wetenschap. 

Lestijden 60 
Docent(en) Hetty SWINKELS 
Doelstellingen Beweging en kracht  

De cursisten kunnen:  
F8 de beweging van een voorwerp beschrijven in termen van 
positie, snelheid en versnelling (eenparig versnelde en 
eenparig cirkelvormige beweging).  
F9 de invloed van de resulterende kracht en van de massa op 
de verandering van de bewegingstoestand van een voorwerp 
kwalitatief en kwantitatief beschrijven.  
F10 de wet van behoud van energie toepassen.  
Materie en straling  
De cursisten kunnen:  
F 11 de effecten van de interactie tussen elektromagnetische 
straling en materie beschrijven aan de hand van verschijnselen 
zoals het foto-elektrisch effect en elektromagnetische spectra.  
F 12 de oorsprong en enkele toepassingen van natuurlijke en 
kunstmatig opgewekte ioniserende straling beschrijven.  
F 13 α, β-, γ straling van elkaar onderscheiden op basis van 
hun eigenschappen (aard, lading, energie); het vervalproces 
waarbij ze uit een radionuclide worden gevormd beschrijven 
en dit proces karakteriseren met behulp van de halveringstijd.  
Trillingen en golven  
De cursisten kunnen:  
F 14 de oorzaak en eigenschappen van een harmonische 
trilling omschrijven en in concrete voorbeelden illustreren.  
F 15 met behulp van het golfmodel interferentie, terugkaatsing 
en breking van licht of geluid beschrijven.  
F 16 de energieoverdracht door mechanische en 
elektromagnetische golven aan de hand van verschillende 
verschijnselen, waaronder resonantie, illustreren.  
Elektriciteit en magnetisme  
De cursisten kunnen:  
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F 17 het verband leggen tussen elektrische spanning, 
verandering van elektrische potentiële energie en elektrische 
lading.  
F 18 voor een geleider in een gelijkstroomkring het verband 
tussen spanning, stroomsterkte en weerstand toepassen.  
F 19 de energieomzettingen in elektrische schakelingen met 
voorbeelden illustreren en het vermogen berekenen.152  
F 20 met voorbeelden illustreren dat ladingen in beweging 
aanleiding geven tot magnetische krachten.  
F 21 met behulp van de magnetische kracht de werking van 
een motor beschrijven.  
F 22 met behulp van elektromagnetische inductie de werking 
van de generator beschrijven. 

Leerinhouden Beweging en kracht, materie en straling, trillingen en golven, 
elektriciteit en magnetisme 

Begincompetenties Van de cursisten wordt verwacht dat zij de eindtermen voor de 
tweede graad voor het vak beheersen. 

Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikale les 

Evaluatie permanente evaluatie en een eindevaluatie 
Lesmateriaal Eigen cursus 
Begindatum 01/02/2011 
Einddatum 30/06/2012 
Gecombineerd 
onderwijs 

Neen 
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      Modulefiche 

Naam module 

Communicatie en Expressie 
 

Korte omschrijving In deze module leert de cursist de communicatiekenmerken en processen 
zowel op individueel als op groepsniveau. Daarmee samenhangend 
worden ook het ontstaan en de functies van emoties en hun 
expressievormen behandeld.  
Als laatste punt gaat men dieper in op het aspect massacommunicatie. 
Men leert de verschillende kanalen kennen en hun werking via een 
interactieve opdracht en de theorie. 
 

Lestijden 120 
Docent(en) Massonet Jo 
Doelstellingen De interactie en communicatie tussen personen beschrijven en in concrete 

situaties analyseren. 
Soorten massacommunicatie beschrijven, hun functies toelichten en 
vanuit verschillende standpunten beoordelen. 
Opvattingen over het ontstaan en de functies van emoties vergelijken en 
de socio – culturele invloed op uitingen ervan aantonen. 
 

Leerinhouden In theorie en praktijk leert men de inhouden verwerken van alle aspecten 
van het communicatieproces, met de daarbij horende emoties.  
De massacommunicatiekanalen worden onder de loep genomen en 
uitgebreid bestudeerd en besproken. 
 

Begincompetenties Voor deze module is geen specifieke voorkennis vereist. Men kan zo 
instappen in deze module. 
 

Eindcompetenties  
Didactische 
werkvormen 

Klassikale les adhv Onderwijsleergesprek en doceermomenten. 
Klassikale oefeningen / Groepswerken 
Individuele interactieve opdracht 
 

Evaluatie Schriftelijk gesloten boek examen in combinatie met permanente 
evaluatie aan de hand van taken en toetsen. 
 

Lesmateriaal Handboek en extra aanvullende copies 
 

Begindatum 01/02/2012 
 

Einddatum 30/06/2012 
 

Gecombineerd 
onderwijs 

Ja 25% 
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      Modulefiche 

Naam module 

Identiteit en Normering 
 

Korte omschrijving De cursist maakt kennis met de verschillende fasen in de persoonlijke 
ontwikkeling van de mens en de factoren die er invloed op hebben. Verder 
wordt er aandacht besteed aan de vorming van waarden en normen bij 
het individu en in de samenleving. 
 

Lestijden 120 
 

Docent(en) Massonet Jo 
 

Doelstellingen Mechanismen uitleggen volgens dewelke persoonlijke en 
groepsidentiteiten tot stand komen en veranderen. 
Opvattingen over de mens en over de gelijkheid van mensen in historisch 
en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met heersende 
wereldbeelden verbinden. 
Beschrijven van de individuele waardeontwikkeling en de effecten van 
gelijkenissen en verschillen op de maatschappij verklaren. 
 

Leerinhouden De verschillende soorten identiteiten gaat men verder uitdiepen en 
bestuderen. Waarden en normenontwikkeling worden als belangrijke 
aspecten beschouwd en komen in alle aspecten doorheen de cursus 
aanbod onder meer in het begrip persoonlijkheid en al zijn bijhorende 
facetten. 
 

Begincompetenties Voor deze module is geen voorkennis vereist. 
 

Eindcompetenties  
 

Didactische 
werkvormen 

Klassikale les adhv Onderwijsleergesprek en doceermomenten. 
Klassikale oefeningen / Groepswerken 
 

Evaluatie Schriftelijk gesloten boek examen in combinatie met permanente 
evaluatie aan de hand van taken en toetsen. 
 

Lesmateriaal Handboek en extra aanvullende copies 
 

Begindatum 01/09/2011 
 

Einddatum 30/01/2011 
 

Gecombineerd 
onderwijs 

Ja 25% 
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      Modulefiche 

Naam module 

Organisatie en Samenhang 
 

Korte omschrijving In deze module worden de verschillende organisatievormen binnen 
samenleving en gezin en hun interactie bestudeerd. Er wordt ook dieper 
ingegaan op het spanningsveld groep – individu. 
In het tweede gedeelte gaat men dieper in op het studiekeuzeproces en 
de daarbij horende beroepsvelden. 
 

Lestijden 120 
 

Docent(en) Massonet Jo 
 

Doelstellingen Organisatievormen zoals gezin, peergroep, sociale klasse en beroepsgroep 
omschrijven. 
De organisatie van verschillende maatschappelijke velden beschrijven. 
De spanning tussen individualisme en collectivisme beschrijven. 
 

Leerinhouden Men gaat de evolutie van het gezin en de maatschappij doorheen de tijd 
bestuderen.  
Als tweede deel komt het studiekeuzeproces en de daarbij horende 
beroepskeuze aan bod.  
 

Begincompetenties Voor deze module is geen voorkennis vereist. 
 

Eindcompetenties  
 

Didactische 
werkvormen 

Klassikale les adhv Onderwijsleergesprek en doceermomenten. 
Klassikale oefeningen / Groepswerken 
 

Evaluatie Schriftelijk gesloten boek examen in combinatie met permanente 
evaluatie aan de hand van taken en toetsen. 
 

Lesmateriaal Handboek en extra aanvullende copies  
Lessenpakket sid in beurs 
 

Begindatum 01/09/2011 
 

Einddatum 30/06/2012 
 

Gecombineerd 
onderwijs 

Ja 25 % 
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