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Wat? 

Inleiding 

Leerlingen van het derde en het vierde jaar krijgen 7 uren IO, leerlingen in het vijfde jaar krijgen 5 uren IO, in het zesde 

jaar staan er opnieuw 7 uren IO op het lesrooster. 

Om te weten te komen wat IO in de praktijk is, moeten we de term ontleden. 

- Opdrachten: Tijdens IO krijgen de leerlingen opdrachten voorgeschoteld die hen uitdagen om te onderzoeken, te

organiseren en te presenteren. Deze opdrachten kunnen individueel gegeven worden, maar veel vaker wordt er gewerkt

in groepen.

- Integrale: De uiteindelijke bedoeling van de opdrachten is dat leerlingen leren om inzichten, vaardigheden en attitudes

spontaan toe te passen of te integreren. Dit wordt duidelijker aan de hand van een voorbeeld: een goede

autobestuurder kent de verkeersregels (inzicht), is vaardig om in het drukke verkeer te rijden (vaardigheid) en houdt

bovendien rekening met de andere bestuurders op de weg (attitude).

De opdrachten in IO vertrekken vanuit de doelstellingen van de vakken Sociale Wetenschappen, Natuurwetenschappen, Voeding 

en Expressie, vandaar het vakoverschrijdend karakter. 
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Competenties 

In de opdrachten wordt er gewerkt rond één of meerdere competenties. Hierbij worden kennis, vaardigheden en attitudes 

gecombineerd. 

1. Sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken

De bedoeling van de competentie analyseren is dat de leerlingen een degelijk wetenschappelijk onderzoek kunnen voeren. Dit 

begint met het opstellen van een onderzoeksvraag en het kiezen van de gepaste onderzoeksmethode. Daarna verzamelen de 

leerlingen gegevens (geschreven of digitale bronnen, enquêtes, experimenten enz.) en leren die correct weer te geven. Nadien 

vergelijken de leerlingen alle informatiebronnen en trekken ze hieruit een conclusie. Deze conclusie moeten ze dan mondeling of 

schriftelijk rapporteren.

sociaalwetenschappelijke  en 
natuurwetenschappelijke thema's 

onderzoeken

persoongerichte activiteit/maaltijd 
organiseren

mondelinge presentaties geven eigen leren/studieloopbaan in handen 
nemen

competenties
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2. Persoonsgerichte activiteit of maaltijd organiseren

Om doelgericht een activiteit of maaltijd te organiseren, maken leerlingen kennis met onder andere de OVUR-methode. 

- Oriënteren: aandacht besteden aan doelgroep, locatie, verwachtingen, tijdsduur, …

- Voorbereiden: stappenplan of organisatieplan opstellen, budget opmaken, aankopen of maken van materiaal, …

- Uitvoeren: maaltijd bereiden of activiteit doen

- Reflecteren: nadenken over de kwaliteit van product en proces, verwoorden van sterktes en werkpunten.

3. Mondelinge presentatie geven

Bij deze competentie leren leerlingen om iets mondeling te presenteren, toe te lichten, uit te leggen of te motiveren. Na de 

presentatie krijgt de leerling feedback over de inhoud, het taalgebruik, de lichaamshouding, de keuze en het vlot gebruik van 

media,…  

4. Eigen leren/studieloopbaan in handen nemen

Het is belangrijk dat leerlingen zichzelf en hun groeiproces leren inschatten en bijsturen. Tijdens IO gebeurt dit door regelmatig 

te reflecteren en te luisteren naar feedback. 

Hierdoor komen de leerlingen tot inzichten om een keuze te maken voor een verdere studie- en/of beroepsloopbaan.  
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Groeien naar meesterschap 

Binnen het vak IO staat de persoonlijke groei van leerlingen centraal. Iedere leerling heeft zijn eigen sterktes en logischerwijs 

zijn er andere verwachtingen voor een leerling uit 3 STW dan voor iemand die afstudeert. 

Er wordt gestart met eenvoudige opdrachten voor een gekend publiek om stapsgewijs over te gaan naar complexere opdrachten 

voor een breed publiek. 

Hoe? 

IO wordt klasoverstijgend gegeven. Zo krijgen bijvoorbeeld de leerlingen van twee klassen uit 5stw samen IO.  

Vaak krijgt de hele groep bij het begin van de les uitleg en gaan de leerlingen daarna zelfstandig aan het werk. Hiervoor 

gebruiken we een zogenaamde format met daarop de verschillende stappen die moeten worden doorlopen. 

Onze school beschikt over een IO-lokaal, een grote klas met gemakkelijk verplaatsbare stoelen en tafels. Door de 

verscheidenheid aan opdrachten zijn we niet aan één lokaal gebonden en gebruiken we andere ruimtes zoals het 

multimedialokaal, de keukens, het labo, ontvangstruimten en externe locaties (stadsbibliotheek, vrijwilligersorganisaties, …).

3 stw korte 
opdrachten

eigen 
klasgroep

eenvoudige 
opdrachten

sterke 
begeleiding

4 stw
korte en 
langere 

opdrachten
eigen school

eenvoudige en 
samengestelde 

opdrachten

begeleiding 
en eigen 
sturing

5 stw
korte en 
langere 
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eigen school 
en ouders

samengestelde 
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eigen sturing  
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begeleiding
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Omdat IO een multidisciplinair vak is, wordt het gegeven door een team van leerkrachten. Het aantal leerkrachten kan per 

leerjaar verschillen, maar de vakken Voeding, Natuurwetenschappen, Sociale Wetenschappen en Expressie komen elk jaar zeker 

aan bod. Tijdens de les IO begeleidt het IO-team samen de opdrachten. Om dit vlot te laten verlopen, bereiden de teams samen 

de opdrachten voor.  

Evaluatie

Tijdens en na een opdracht reflecteren zowel de leerlingen als de leerkrachten. Ze denken na over proces en product aan de 

hand van opgegeven criteria en geven elkaar hierover ook feedback. 

De prestaties van de leerlingen worden ook uitgedrukt in scores. Deze scores kunnen gegeven worden door de leerling zelf, door 

medeleerlingen of door het leerkrachtenteam. 

Wanneer de IO-leerkrachten evalueren, krijgt de leerling per deelcompetentie een score 4,3,2 of 1. Die score hangt af van de 

mate waarin aan het criterium is voldaan.  

• Score 4: De leerling overstijgt het verwachte niveau en blinkt uit in de competentie.

• Score 3: De leerling bereikt het verwachte niveau, de competentie is voldoende aanwezig.

• Score 2: De leerling beheerst de competentie net voldoende, er zijn nog verschillende werkpunten.

• Score 1: De leerling beheerst de competentie onvoldoende.

Deze scores worden het hele jaar bijgehouden en sluiten niet af per trimester zodat de leerlingen tijd krijgen om te groeien in 

de verschillende competenties. De scores worden wel ingegeven in het standaardrapport zodat de leerling zicht houdt op de 

stand van zaken.



‘Samen sterk in zorg’
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