
VOORWOORD
“Ik zie elke dag hoe belangrijk het is dat leerkrachten ‘hun’ klas hebben, 
dat ze de tijd krijgen om de zo noodzakelijke band op te bouwen en 
een breed zicht te ontwikkelen op het potentieel en de groei van hun 
leerlingen via leerinhouden die ertoe doen en die de artificiële grenzen 
tussen vakken overstijgen. Het zijn de leerkrachten die de eigenheden 
van hun publiek en vak kennen en daarmee weten om te gaan.” 
Ellen Verleyen, lerarenopleider, AP Hogeschool

Elke leerling, ongeacht zijn economische, culturele en sociale gezinsachtergrond, 
successen laten ervaren via het onderwijs, is nog altijd een enorme uitdaging. De 
meeste leerlingen in het beroepsonderwijs hebben een achtergrond met een lage 
sociaal economische status (SES). Deze leerlingen hebben vaak minder academische 
ondersteuning thuis en zijn daarom meer afhankelijk van de leeromgeving op school 
voor hun leerresultaten. Ondanks die behoefte aan een rijke en ondersteunende 
leeromgeving op school, blijkt uit het OESO-rapport dat in de meeste landen de 
leeromgeving armer is voor leerlingen met een lagere SES, in vergelijking met meer 
bevoorrechte leerlingen. Die ongelijkheid in leermogelijkheden is sterk gerelateerd aan 
ongelijkheid in leerprestaties. Vanuit een equity-mindedness geven we (toekomstige) 
leerkrachten in dit handboek kaders en praktijkvoorbeelden mee om – in een 
gedeelde verantwoordelijkheid – rijke leerervaringen te creëren voor elke leerling in 
een arbeidsmarktgericht onderwijs.

De hervorming van het secundair onderwijs lijkt veel mogelijk te maken. Alles 
ademt integratie en vakoverschrijdend werken. Eindtermen zijn niet langer per 
definitie vastgehaakt aan een vak. Transversale en semitransversale eindtermen 
lopen door andere sleutelcompetenties heen, en moeten gekoppeld worden aan 
inhoudelijke eindtermen. Helemaal Project Algemene Vakken (PAV) dus. PAV is hier 
duidelijk een koploper in de vernieuwing. Positieve doorlichtingsverslagen van de 
onderwijsinspectie tonen de waardering van ons vak aan.

Om PAV te geven is meer nodig dan veel goede wil of een mooie themabundel voor de 
leerlingen of blinkend didactisch materiaal … je moet een ruime kennis hebben van 
verschillende vakgebieden en een gedegen inzicht in de vakdidactische principes die 
aan de basis liggen van projectmatige en geïntegreerde werkvormen. Het is belangrijk 
om te begrijpen dat PAV verschillende invullingen heeft: het is tegelijkertijd een vak, 
een visie en een onderwijsvorm.

Doen, proberen, experimenteren, overleggen, opzoeken en kritisch reflecteren: dat is 
voor een PAV-leerkracht dagelijkse kost. Zo word je de ideale leerkracht die de kunst 
verstaat om bso-leerlingen wegwijs te maken in de maatschappij en die mee vorm te 
geven.
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14 Voorwoord

Wat is PAV? Welke plaats krijgt PAV binnen de vernieuwing van het secundair 
onderwijs? Hoe kan je geïntegreerd werken binnen bso? Hoe bied je de bouwstenen 
en transversale eindtermen aan in een geïntegreerd curriculum? Hoe kan je in bso 
krachtige leeromgevingen ontwerpen? Hoe kan je uitdagende en leerrijke projecten 
ontwerpen? Welke theoretische inzichten kan je koppelen aan de praktijkvoorbeelden? 
Kan je leerlingen uit bso motiveren voor actualiteit? Hoe breng je taalzwakke leerlingen 
naar een hoger niveau? Wat is de meerwaarde van filosoferen met leerlingen? Op 
welke manier kan je als (beginnend) leraar aan je professionaliteit en aan die van je 
team werken? 

Deze en nog heel wat andere vragen komen aan bod in dit boek. Het is de bedoeling 
om alle onderwerpen onmiddellijk aan de praktijk te toetsen. Dit vakdidactisch 
handboek zet je op weg om geïntegreerd te werken in het beroepsonderwijs. Het geeft 
je onderbouwde kaders om na te denken over je praktijk en ideeën om je te inspireren.

We wensen je alvast heel veel leesplezier en we hopen op een succesverhaal van 
geïntegreerd en projectmatig werken in het beroepsonderwijs.

Inge Placklé en Christel Van Cauteren,

Namens de VELOV-leergemeenschap PAV
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 1 Visie op bso en PAV
Christel Van Cauteren & Martine Van Overmeiren

“Het tij had duizenden zeesterren op het strand achtergelaten. Ze 
zouden onherroepelijk omkomen voor de vloed hen weer bereikte. Een 
jongen pikte zeesterren op en gooide ze terug in het water. “Waarom 
doe je dat?”, vroeg een oude man, “het strand is kilometers lang, de 
meesten komen toch om. Wat voor verschil maakt het er een paar te 
redden?”     

De jongen keek naar de spartelende zeester in zijn handen en zei: 
“Neen, voor de meesten maakt het niets uit, maar voor deze ster wel 
degelijk”, en hij gooide hem terug in de zee.” 
(Een verhaal uit Taiwan)

 1.1  Onderwijs op maat van de leerling1           
Welke levensweg kies je? Levensweg is een spel waarbij je zo rijk mogelijk moet 
worden. De spelregels zijn duidelijk: ieder leven start met school. De speler kan ervoor 
kiezen om een opleiding te volgen of om meteen aan het werk te gaan. Financiële 
mogelijkheden, persoonlijke interesse, vaardigheden en inzicht bepalen vaak of je 
het spel als winnaar beëindigt. Het onderwijs werkt als een eerste spelverdeler van 
levenskansen. Jongeren in het Vlaamse onderwijs moeten al snel een keuze maken om 
hun levensweg uit te stippelen. 

Omdat ruim een vierde van de leerlingen beroepsonderwijs volgt, vinden we 
het interessant in te zoomen op een aantal relevante statistische gegevens over 
beroepssecundair onderwijs. 25 % van de leerlingen zit in het voltijds beroepssecundair 
onderwijs (bso). Daarnaast volgt nog een aanzienlijk aantal leerlingen les in het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) en het buitengewoon secundair 
onderwijs (buso). Dat betekent dat een groot aandeel van de leerlingen in secundair 
onderwijs een beroepsgerichte studierichting volgt.

Op de volgende grafieken zie je het aantal geverifieerde inschrijvingen in het 
Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs. De eerste figuur toont de 
evolutie van de onderwijsvormen (tweede en derde graad) gedurende de afgelopen 
schooljaren. De tweede figuur toont de verdeling van de onderwijsvormen, inclusief 
de eerste graad en leerlingen van de Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN).

1 Alle statistische gegevens (figuren 1.1 t.e.m. 1.4) zijn te vinden op  
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs
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16 Hoofdstuk 1

Figuur 1.1. Voltijds gewoon secundair onderwijs – evolutie volgens onderwijs-
vormen. (Bron onderwijs.vlaanderen.be)

Figuur 1.2. Verdeling volgens onderwijsvorm inclusief de eerste graad en OKAN, 
schooljaar 2018-2019. (Bron: onderwijs.vlaanderen.be)
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17Visie op bso en PAV

Op de onderstaande grafiek zie je het aantal geverifieerde inschrijvingen in het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Figuur 1.3. Deeltijds beroepssecundair onderwijs – evolutie. (Bron: onderwijs.
vlaanderen.be)

De onderstaande grafiek tot slot toont het aantal geverifieerde inschrijvingen in 
het buitengewoon secundair onderwijs, per opleidingsvorm (OV). Leerlingen uit 
OV3 volgen een aangepaste opleiding om zich te integreren in een gewoon leef- en 
arbeidsmilieu en sluiten aan bij het beroepsonderwijs.

Figuur 1.4. Buitengewoon onderwijs – evolutie volgens opleidingsvormen buso. 
(Bron: onderwijs.vlaanderen.be)
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18 Hoofdstuk 1

 1.2  Beroepsonderwijs

 1.2.1  Doelstelling en missie

In welke wereld zullen de jongeren van vandaag hun leven van morgen uitbouwen? 
Op welke uitdagingen moet het onderwijs hen voorbereiden? We leven in een 
hoogtechnologische maatschappij die voortdurend en snel evolueert. De impact 
daarvan op onze leefwereld kan overweldigend zijn. Commercialisering en 
mediatisering dringen steeds meer door en de kennismaatschappij stelt hoge eisen 
aan de beroepsarbeid. Het zelfwaardegevoel van jonge mensen kan daardoor onder 
druk komen te staan. Het is op dat soort van leven dat de jongeren van vandaag 
voorbereid moeten worden. Zij moeten zich kunnen ontwikkelen tot burgers met 
voldoende kritische zin en aanpassingsvermogen. Het onderwijs heeft als opdracht 
hen daarin te begeleiden en van hen zelfredzame en weerbare individuen te maken.

Beroepsonderwijs is een onderwijsvorm waarin stages en praktijk tot meer dan de 
helft van het lessenrooster in beslag kunnen nemen. Het belang van een kwaliteitsvol 
bso is onbetwistbaar. De eigenheid van de onderwijsvorm (bso) zet zich door in de 
manier waarop de algemene vorming gestalte krijgt. Leerlingen krijgen een algemene 
vorming waarbij weerbaarheid centraal staat en waarbij ze leren leven in een 
veranderende maatschappij waarin diversiteit troef is. Drie doelstellingen  worden 
beoogd:
•	 de voorbereiding van leerlingen op een geïntegreerd sociaal leven;
•	 het aanleren van een beroep op een realistische en concrete wijze;
•	 het helpen van de leerlingen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, wat 

hen moet toestaan actieve en verantwoordelijke leden van de samenleving te 
worden.

De missie van het bso bestaat erin jongens en meisjes te vormen tot jongvolwassenen 
die op een bewuste manier met mensen en dingen omgaan. Vanuit een realistisch 
zelfbeeld en een goed begrip van de wereld waarin zij leven, kunnen ze uitgroeien tot 
jongvolwassenen die hun plaats vinden in het sociale, culturele en economische leven 
en dat mee helpen op te bouwen.

Het bso wil jongeren opvoeden en hun vorming begeleiden. Het probeert alle talenten, 
intellectuele en emotionele capaciteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Er is aandacht en openheid voor de intellectuele en emotionele behoeften, voor 
kritische ingesteldheid, participatie, geborgenheid, ondersteuning, creativiteit 
en arbeidsvoldoening. Waarden zoals gelijkwaardigheid, respect, authenticiteit, 
eerlijkheid, rechtvaardigheid, loyaliteit, betrokkenheid, openheid en emancipatie 
spelen een belangrijke rol. 
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Het bso streeft ernaar jongeren een algemene vorming te geven zodat zij als weerbare 
jongvolwassenen in het sociaal-culturele en economische leven duidelijke keuzes 
maken. Het heeft als basisdoelstelling de jongeren te vormen tot bekwame, kritische 
burgers en vakmensen; ze leren inzicht te krijgen in de samenhang van de maatschappij, 
ze leren dat hun inzet mee vorm kan geven aan de samenleving; ze leren relaties aan te 
gaan en zich geleidelijk te integreren in het sociale leven; ze oplossingsmethodes leren 
die hen in staat stellen om nieuwe projecten, problemen of opgaven aan te pakken. Ze 
doen ervaring op en merken dat levenslang leren een onderdeel van het beroepsleven 
is. Ze worden stap voor stap begeleid in de uitvoering van eenvoudige opdrachten en 
handelingen naar complexere en meer ingewikkelde taken. Ze worden getraind op 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

De aanpak in het bso is sterk geïntegreerd. Uit onderzoek blijkt dat een samenhangend 
curriculum motiverend werkt voor leerlingen en leerkracht. De beroepsvoldoening 
van de leraar stijgt en ook de interesse van de leerlingen neemt toe. Een geïntegreerde 
manier van werken geeft de mogelijkheid om linken te leggen tussen wat geleerd 
is en de toepassingen ervan. De leerlingen zien de combinatie van levensechte en 
herkenbare inhouden als een geheel, zoals zij ook de realiteit van het leven als een 
geheel ervaren. Een probleem dat zich voordoet in hun dagelijkse leven komt niet in 
afzonderlijke stukjes van lezen, rekenen, schrijven, telefoneren ...  op hen af, het komt 
geïntegreerd en dwingt hen om correct op deze uitdaging te reageren. De leerinhouden 
hebben een transferwaarde naar het beroepsleven alsook naar het persoonlijke leven 
van de leerlingen. Een brede algemene basisvorming en specifieke beroepsvorming 
vormen een constante wisselwerking.

Deze vorm van onderwijs houdt rekening met de eigen persoonlijkheid van de 
leerling, hoe heterogeen de groep ook is. Binnenklasdifferentiatie is de algemene regel. 
Het onderwijs heeft aandacht voor de kwaliteiten en tekorten van de leerlingen en 
staat open voor hun manier van denken en handelen. De totale persoonlijkheid krijgt 
maximale kansen tot ontwikkeling. De opbouw streeft persoonlijke succesverhalen 
en groei na. Bevestiging stimuleert het vertrouwen en creëert een positief zelfbeeld. 
Succeservaringen verhogen de motivatie, de kans op slagen en het zelfwaardegevoel. 
Ze zorgen voor positieve verwachtingspatronen en geven toekomstperspectief.

Het doel van de opleiding en vorming die leerlingen in het bso krijgen, is tweeledig. 
Leerlingen worden enerzijds voorbereid om op de arbeidsmarkt te kunnen 
functioneren. De specifieke kennis, vaardigheden en competenties die ze daarvoor 
nodig hebben, worden hun onderwezen in de praktijkvakken. Anderzijds moet 
het onderwijs hen ook ten volle voorbereiden op het leven in de maatschappij. De 
basisvaardigheden, attitudes en ondersteunende kennis die daarvoor nodig zijn, 
worden aangebracht binnen het vak PAV.
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Figuur 1.5. Kader bso-onderwijs (op basis van De Beucker & Rosius, 2011). 

BSO-leerling

PAVPraktijkvakken

Arbeidsmarkt Maatschappij

BSO

In de bovenstaande figuur worden PAV en praktijkvakken afzonderlijk voorgesteld. 
Toch kunnen uit de praktijk heel rijke contexten gehaald worden voor PAV: 
praktijkvakken en theoretische vakken (PAV) zijn daarbij geen gescheiden werelden. 
Het gebruik van reële contexten heeft invloed op het leerproces van leerlingen. Goed 
gekozen contexten maken het onderwijs relevanter en actueler. Ze dragen zo bij aan 
betekenisvol onderwijs en vergroten de motivatie van veel leerlingen, wat hun attitude 
ten opzichte van het vak kan verbeteren en hun leren versterkt (Boersma, 2006). 

 1.2.2  Structuur en organisatie2

Het secundair onderwijs in Vlaanderen scoort internationaal gemiddeld nog steeds 
erg goed. Toch wijzen onderzoeken en ervaringen op belangrijke verbeterpunten. 
Het Vlaamse onderwijs moet in de toekomst niet alleen goede gemiddelde prestaties 
blijven garanderen, maar er ook voor zorgen dat zowel de zwakst presterende als 
de sterkst presterende groep op het gepaste niveau uitgedaagd, geremedieerd en 
georiënteerd kan worden. Excellentie voor alle leerlingen moet het motto zijn, waarbij 
de perceptie van hiërarchie tussen studierichtingen zoveel mogelijk gereduceerd 
wordt en keuzes op basis van competenties van leerlingen toekomstgericht geboden 
worden. Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, 
interesses en mogelijkheden, is men het secundair onderwijs nu aan het hertekenen.

Bij de vernieuwing van het secundair onderwijs gaat men in de eerste graad uit van 
zestien sleutelcompetenties, die omgezet worden in eindtermen. Die eindtermen 
liggen aan de basis van de uitgeschreven leerplandoelen voor de A- en B-stroom. 
Enkel leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, worden toegelaten tot 
de B-stroom.

2 Meer informatie over de structuur en organisatie van het vernieuwde secundair onderwijs zijn te 
vinden op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/van-masterplan-tot-regelgeving
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Zowel in de A- als de B-stroom wordt er voldoende tijd uitgetrokken voor differentiatie, 
die kan bestaan uit remediëring of uitdaging voor wie meer kan. Leerlingen worden 
met andere woorden uitgedaagd op hun niveau. In het tweede jaar wil men de 
leerlingen keuzevaardiger maken en biedt de school, bovenop de basisvorming, ook 
basisopties. Ook leerlingen in de B-stroom dienen vanaf nu de eindtermen te behalen.

In de tweede en derde graad wordt overgegaan tot een drieledige finaliteit: door-
stroomstudierichtingen, studierichtingen met een dubbele finaliteit en arbeidsmarkt-
gerichte studierichtingen.

Deze arbeidsmarktgerichte studierichtingen zijn concreet en praktisch gericht en ze 
bereiden de leerlingen voor op een rechtstreekse intrede op de arbeidsmarkt. Puur 
arbeidsmarktgerichte studierichtingen leveren wel een diploma secundair onderwijs 
op, maar geen rechtstreekse toegang tot het hoger onderwijs. Leerlingen uit zo’n 
studierichting die in het hoger onderwijs willen instromen, moeten daarvoor een 
voorbereidend jaar met vrucht gevolgd hebben.

 1.2.3  De noden van de leerling

De leerlingengroep in het bso is erg heterogeen en divers: er zijn grote verschillen 
in motivatie, kennis, vaardigheden, attitudes en competenties. Daarmee omgaan is 
voor iedereen een uitdaging. Leraars leren werken met leerlingen die vanuit sterk 
uiteenlopende sociaal-economische en culturele milieus komen, vanuit specifieke 
leefwerelden ook, met elk hun eigen verhaal, achtergrond en ervaringen. Vaak zijn het 
leerlingen die ergens een kans hebben gemist, leerlingen met een rugzakje ... Ze zijn 
als groep in het nadeel door een aantal achtergrondkenmerken die bekend staan als 
sterke voorspellers van leerprestaties: er zijn zij- en neveninstromers, zittenblijvers, 
kansarme milieus of maatschappelijk kwetsbare groepen; jongeren met gedrags- 
en of leerstoornissen, beperkte(re) intelligentie of leerachterstand, geringe verbale 
taalvaardigheid, een andere thuistaal, concentratieproblemen, weinig zelfvertrouwen, 
negatieve schoolervaringen, faalangst, schoolmoeheid, demotivatie ... De specifieke 
eigenheid van de leerlingen is moeilijk te omvatten en niet op iedereen toepasbaar. 
Want naast deze opsomming van bezwarende factoren die een leerkracht met grote 
uitdagingen confronteert, staan tal van positieve eigenschappen: leerlingen in het bso 
zijn vaak heel spontaan, impulsief en eerlijk, gericht op het doen en het onmiddellijk 
bruikbare, dankbaar, volwassen en verantwoordelijk in hun reacties en gedrag; ze 
hebben vaak al heel wat levenservaring opgedaan en de omstandigheden leerden hen 
dikwijls al vroeg zelfstandig te zijn; ze reageren vaak emotioneel en gevoelsmatig op 
beelden en verhalen; ze zijn creatief, innovatief en loyaal. Als het klikt, gaan ze voor 
jou door het vuur.
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 1.2.4  De leraar als professional

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat wie les wil geven in het bso andere kwaliteiten 
en talenten nodig heeft (Theunissen & Poulussen, 2017). Leraren moeten in staat zijn 
vakkennis en didactiek te verbinden met de beroepspraktijk, specifiek in de context 
van het beroep waarvoor leerlingen worden opgeleid. En die contexten lopen in het 
beroepsonderwijs sterk uiteen. Schaap, Baartman en De Bruijn (2012) specifiëren de 
rol van de bso-leraar als volgt:
•	 Didacticus en pedagoog: het afstemmen van het onderwijs op de verschillende 

doel- (en beroeps)groepen en niveaus, en het selecteren van effectieve 
werkvormen voor deze groepen (adaptief en gedifferentieerd beroepsonderwijs).

•	 Onderwijsontwikkelaar: het maken van een vertaalslag van algemene vakkennis 
naar kennis gericht op de beroepscompetenties.

•	 Studieloopbaanbegeleider: het begeleiden van beroepsleerlingen bij hun 
loopbaanontwikkeling, met oog voor hun talenten en de eventuele problematiek 
in de thuissituatie.

Deze leerlingen hebben een structuur en een kader nodig waarbinnen ze hun 
veelheid van ervaringen kunnen plaatsen en begrijpen. De bso-leraar (Pieck, 2020) 
is een figuur naar wie de leerlingen kunnen opkijken: een leraar met uitstraling en 
een sterk inlevings- en aanpassingsvermogen; iemand die bekwaam is om vriendelijk 
maar kordaat en op een correcte, consequente en rechtvaardige manier met leerlingen 
afspraken te maken en die te doen naleven; iemand die structuur en houvast brengt in 
de leerlingengroep en leerlingen persoonlijk wil leren kennen om samen op weg te gaan; 
iemand die haalbare verwachtingen stelt en motiveert; iemand die woorden, begrippen 
en instructies gebruikt die voor de leerlingen begrijpelijk, helder en transparant zijn; 
en tot slot, iemand die leerlingen wegwijs maakt in de samenleving. Een bso-leraar 
is bij uitstek een creatieve (co-)ontwerper van krachtige leeromgevingen, iemand die 
met afwisselende en activerende werkvormen de betrokkenheid en zelfstandigheid 
van leerlingen verhoogt. Een sterke teamspeler dus. De grote uitdaging is om 
leerlingen een brede maatschappelijke, sociale en persoonlijke vorming aan te bieden, 
relevante functionele kennis en vaardigheden aan te reiken en hen voor te bereiden op 
levenslang leren. Het is belangrijk doelgericht te variëren, te remediëren, te verdiepen, 
uit te breiden en te differentiëren in tempo, interesse, zelfsturing … De allergrootste 
stimulans? Alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of status, successen te laten 
ervaren.

Opvoeden en leren zijn gebouwd op een draagvlak van stimuleren, sturen en steunen 
(Voets, 2005). Leerlingen worden gestuurd door vakinhoudelijk en didactisch sterke 
leerkrachten met kennis van het vak en liefde voor het lesgeven an sich. Door hun 
sterke behoefte aan structuur en sturing moet de bso-leerkracht in staat zijn grenzen 
te stellen binnen een positief klasmanagement. Doordat bso-leerlingen vaak heel 
wat tegenkanting gekend hebben, is een leerkracht die hen laat voelen dat ze kunnen 
groeien, die in hen gelooft en een blijvende steun betekent, noodzakelijk.
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 1.3  Project Algemene Vakken
PAV of Project Algemene Vakken is al enkele jaren ingeburgerd in het bso: begin jaren 
‘80 werd het als keuzemogelijkheid in de lessentabellen ingevoerd. Het vormde, na de 
verlenging van de leerplicht tot 18 jaar, een antwoord op de vraag hoe leerlingen in 
het beroepssecundair onderwijs het best kunnen worden gemotiveerd om vier jaar 
langer zinvol naar school te gaan. Daarnaast kwam het tegemoet aan vragen zoals: 
Hoe kan de kloof theorie-praktijk worden gedicht? Hoe kunnen bso-leerlingen het 
best worden voorbereid op hun rol in de samenleving? Hoe kan hun zelfredzaamheid 
worden gestimuleerd? Hoe kan hun persoonsvorming en sociale weerbaarheid 
worden gestimuleerd?

Theorieën uit de leerpsychologie geven de meerwaarde aan van een samenhangend 
en vakoverschrijdend curriculum. De vakdidactiek PAV stelt daarom een 
vakoverschrijdende en geïntegreerde manier van werken voor. In tegenstelling tot het 
traditionele model van onderwijs, waarin wordt uitgegaan van een vakkensplitsing, 
gooit men binnen PAV die visie overboord. Of zoals de Entiteit Curriculum 
van de Vlaamse Gemeenschap het formuleert: “PAV doorbreekt de traditionele 
vakkenopsplitsing en bouwt die integratie structureel en systematisch in de 
lessentabellen van het bso in”. Concreet betekende dit dat bso-scholen gestimuleerd 
werden om de vakken Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming (mavo) 
systematisch in te roosteren als een geïntegreerd vak.

De overheid concretiseerde haar visie in een aantal funderende doelstellingen 
waarbinnen de functionele eindtermen voor PAV werden opgesteld: taalvaardigheid, 
rekenvaardigheid, informatieverwerking en -verwerving, organisatiebekwaamheid, 
tijd- en ruimtebewustzijn, maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en 
verantwoordelijkheidszin en wetenschap en samenleving. Het nieuwe curriculum 
vertrekt vanuit zestien sleutelcompetenties waarbij telkens enkele bouwstenen 
afgebakend zijn (zie volgend hoofdstuk).

Het is evident dat de competenties die leerlingen binnen PAV moeten verwerven, 
functionele competenties zijn. Met functioneel wordt bedoeld dat de competenties 
een hoge maatschappelijke relevantie hebben of dat ze toepasbaar zijn in schoolse 
en buitenschoolse contexten. Het zijn die basisvaardigheden, attitudes en 
kenniselementen die nodig zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij 
en op de werkvloer. Dikwijls is het zo dat bso-leerlingen vooral geïnteresseerd zijn 
in wat onmiddellijk bruikbaar is voor hen. Zo is hun leefwereld vaak gericht op wat 
voor hen nuttig is. Onder meer daarom is het zeer belangrijk om de functionaliteit 
van wat men leert, te blijven benadrukken bij leerlingen. PAV moet daarvoor een 
krachtige leeromgeving en uitvalsbasis creëren: de leerinhoud moet herkenbaar en 
toepasbaar zijn. Dat betekent dat de leerkracht vertrekt vanuit herkenbare situaties uit 
de belevingswereld van de leerling. De situatie moet ook voldoende uitdagend zijn, 
de nieuwsgierigheid opwekken en toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Leerlingen 
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moeten strategieën, vaardigheden en attitudes ontwikkelen om probleemoplossend te 
leren denken.

Via PAV kunnen de leerlingen (opnieuw) gemotiveerd worden voor fundamentele 
leerinhouden, zoals spelling, zinsbouw, de regel van drie, procentberekening … 
Daarnaast besteedt men de nodige aandacht aan andere belangrijke elementen van 
algemene vorming en vaardigheden, zoals het lezen van kaarten, het opstellen en 
interpreteren van tabellen en grafieken, kennis van geschiedkundige achtergrond, 
het functioneel ordenen van documenten, gezonde leefgewoontes, kennis van 
maatschappelijke en sociale instellingen, verwerven van sociale vaardigheden … Zo 
worden de noodzakelijke vakinhouden geïntegreerd in een maatschappelijke context. 
Daarbovenop biedt PAV meteen ook de kans tot ruimtelijk en historisch bewustzijn 
en ethische vorming. Bovendien kunnen de inhouden aangepast worden aan het 
beroepenveld van de leerlingen: lesmateriaal op maat van de leerlingen, met behulp 
van rijke bronnen. Geïntegreerd werken sluit een vakanalytische aanpak niet uit (zie 
hoofdstuk 5 ‘Didactiek in het meervoud’).

Leerlingen begeleiden in hun persoonlijkheidsontwikkeling, sociale vorming 
en zelfredzaamheid staat centraal in PAV. De jongeren worden gestimuleerd om 
zelfvertrouwen, weerbaarheid en zin voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Het 
algemene doel van PAV is om leerlingen maatschappelijk weerbaarder te maken en hun 
de kennis, vaardigheden en attitudes mee te geven om op een verstandige, kritische 
en efficiënte manier te functioneren in hun persoonlijke leven en te participeren aan 
de samenleving. Ze leren niet alleen doelgericht en zinvol te functioneren in hun 
onmiddellijke leefomgeving, maar voelen zich ook betrokken bij grotere (wereld)
problematieken. Dat betekent dat ze in hun (beroeps)leven in staat zijn om keuzes te 
maken en die te onderbouwen, dat ze zelf nieuwe informatie kunnen verwerven om 
die vervolgens adequaat te gebruiken, dat ze kunnen samenwerken met anderen, dat 
ze dagelijkse problemen kunnen oplossen en dat ze daarbij hun aanpak, emoties en 
motivatie zelf kunnen reguleren (Placklé & Engels, 2013)

PAV vertrekt vanuit de actualiteit en de maatschappelijke context van de leerlingen. 
Binnen PAV wordt projectmatig, geïntegreerd en functioneel gewerkt. De leerkracht 
kiest (samen met de leerlingen) thema’s en projecten om de doelen uit het leerplan 
geïntegreerd aan bod te laten komen. Ze worden gekozen vanwege hun maatschappelijke 
betekenis en met het oog op de sociale zelfstandigheid van de leerling. Aansluiten bij 
de interesses en leefwereld van de leerlingen is een belangrijk uitgangspunt. Het is 
levensecht leren in authentieke contexten. Om hun aandacht voor maatschappelijke 
vraagstellingen te wekken en hen te motiveren om de vakcomponenten te verwerken, is 
het voor deze leerlingen belangrijk dat het leerstofaanbod gesitueerd is in levensechte 
contexten. Dat betekent niet dat het leerstofaanbod zich moet beperken tot wat 
aansluit bij de dagelijkse leefwereld van de leerlingen. PAV moet juist bijdragen tot 
een verruiming van hun leefwereld, openheid voor nieuwe ervaringen aanmoedigen 
en de geletterdheid in verschillende domeinen versterken. Projectmatig werken 
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binnen PAV biedt als werkvorm kansen om zo’n krachtige leeromgeving te realiseren 
(Placklé & Engels, 2014).

De vakdidactiek PAV rust in grote mate op vijf pijlers. In de onderstaande figuur is te 
zien hoe ze in relatie tot elkaar en ten opzichte van leerlingen uit het bso staan. Omdat 
het vak PAV bedoeld is als voorbereiding op het leven in de maatschappij, is het 
ook logisch dat de competenties die leerlingen daar moeten verwerven, functionele 
competenties zijn die een hoge maatschappelijke relevantie hebben of toepasbaar 
zijn in schoolse en buitenschoolse contexten. Het zijn die basisvaardigheden en 
attitudes, maar ook kenniselementen, die nodig zijn om zelfstandig te functioneren 
in de maatschappij en op de werkvloer. Het zijn leertaken die aansluiten bij de 
maatschappelijke noden en probleemstellingen.

Figuur 1.6. Vakdidactiek PAV (op basis van De Beucker & Rosius, 2011). 
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Bso-onderwijs staat voor een grote uitdaging en kan alleen vorm krijgen door sterke 
leraren. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van (deeltijds)beroepsonderwijs 
erop vooruitgaat (Onderwijsspiegel, 2017). En dat is goed, want elke samenleving 
heeft behoefte aan goed opgeleide arbeidskrachten. Een degelijke beroepskennis is 
een waarborg om later met succes een beroep uit te oefenen. Iedereen wil immers 
winnen in Levensweg, niet?
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