
 

Handleiding opstellen JAARPLAN met nieuwe ET 

 

Handleiding jaarplanmodule in smartschool 
Inhoud 

 

1. Wat is een jaarplan?.......................................................................................................... 1 
2. Functies van het jaarplan .................................................................................................. 1 

2.1. Jaarplan als werkinstrument voor de leraar ..................................................................... 1 
2.2. Jaarplan als deel van het vakdossier ................................................................................. 1 
2.3. Jaarplan als controle voor het realiseren van eindtermen ............................................... 2 
2.4. Jaarplan als leidraad bij vervangopdrachten .................................................................... 2 

3. Inhoud bepalen van het jaarplan ...................................................................................... 2 
3.1. Van sleutelcompetentie naar jaarplan .............................................................................. 2 
3.2. Tips voor het opstellen van een jaarplan .......................................................................... 3 

4. Stappenplan voor het aanmaken van een jaarplan met behulp van de module in 
smartschool ....................................................................................................................... 4 

 

1. Wat is een jaarplan? 

Een jaarplan is een document waarin de leraar de eindtermen voor een bepaalde studierichting 
per vak en per leerjaar vertaalt naar een concreet overzicht van leerinhouden en doelstellingen. 

Het jaarplan ordent en verdeelt de eindtermen over het schooljaar en de beschikbare lestijd.  

Bij het begin van het schooljaar zal elke leerkracht een duidelijke jaarplanning voor elk van 
zijn/haar vakken en klassen moeten uittekenen. 

2. Functies van het jaarplan 

2.1. Jaarplan als werkinstrument voor de leraar 

Aan het jaarplan mag uitdrukkelijk gewijzigd, verbeterd, geschrapt en toegevoegd worden. Het 
jaarplan is vooral een dynamisch werkinstrument.  

2.2. Jaarplan als deel van het vakdossier 

De eindtermen verdelen de onderwijsdoelen per graad in verschillende sleutelcompetenties. 
Dit betekent dat de vakgroepen heel duidelijke afspraken moeten maken over onderwijsdoelen 
die dienen gerealiseerd te worden in het eerste jaar van de graad en in het tweede jaar van de 
graad. Het opstellen van een matrix die de onderwijsdoelen verdeelt over de vakken en de 
jaren is onontbeerlijk voor het opmaken van een planning door de individuele leerkracht. 

De vakfiches van POV verdelen de eindtermen over de verschillende vakken. De vakgroep 
verdeelt de onderwijsdoelen vervolgens over de leerjaren. 
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Vakfiche 

 

Matrix voor verdeling van de onderwijsdoelen 

 

2.3. Jaarplan als controle voor het realiseren van eindtermen 

Het jaarplan helpt de leraar bij zelfcontrole en reflectie op de realisatie van de eindtermen. Dit 
gebeurt in overleg met eventuele vakcollega's.  

Het is van groot belang dat in het jaarplan de onderwijsdoelen correct aangeduid worden. De 
directieleden kunnen in smartschool de overzichtslijsten opvragen en zo de het aanbieden van 
de eindtermen controleren. 

2.4. Jaarplan als leidraad bij vervangopdrachten 

Een jaarplan dat verwijst naar eindtermen is een efficiënt planningsinstrument.  
Het helpt op een constructieve manier interim-leraren om, bij onvoorziene omstandigheden, de 
eindtermen toch te realiseren. 

3. Inhoud bepalen van het jaarplan 

3.1. Van sleutelcompetentie naar jaarplan 

 

Het bovenstaande schema illustreert de samenhang van de sleutelcompetenties met de 
jaarplannen. 
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3.2. Tips voor het opstellen van een jaarplan 

 

- neem je vakfiche bij de hand en zoek hierop de nummers van de lijsten met 
onderwijsdoelen die aan jouw vak gekoppeld zijn; 

- bekijk niet alleen je eigen leerinhoud maar ga na wat de leerlingen vooraf al aan 
leerinhouden meekregen en wat geprogrammeerd is voor de volgende jaren (raadpleeg 
hiervoor het vakdossier met de matrix); 

- vul de algemene informatie correct in: naam, klas, vak, handboek, enz.; 

- geef je jaarplan een correcte naam (zie afspraken op schoolniveau); 

- verwijder alle oude jaarplannen die gekoppeld zijn aan jouw vakken zodat er voor elk vak 
slechts één correct jaarplan gebruikt wordt; 

- gebruik als planning de schoolkalender; 

- het uitgangspunt voor je jaarplan zijn de eindtermen en niet het handboek of de cursus. 
ga na welke onderwijsdoelen je wilt bereiken, rekening houdend met de onderwijsvorm 
en het niveau van de leerlingen (wat motiveert hen? welke accenten leg je?); 

- verdeel de onderwijsdoelen met bijbehorende kennis over de lessen en vertaal deze naar 
lesdoelstellingen; 

- plan de leerstof over maximaal 30 weken, rekening houdend met vb. vakantie, examens, 
sportdag, schooluitstappen enz.; 

- voor verschillende vakken kan men ‘bufferzones’ inbouwen om onvoorziene 
omstandigheden op te vangen vb. oefeningen/opdrachten, of 
uitbreidingsleerstofeenheden voorzien die kunnen ingekort worden; 

- toetsen, projecten, herhalingslessen voor een examenperiode worden ook vermeld in het 
jaarplan; 

- na het invullen van het jaarplan koppel je de onderwerpen aan de digitale schoolagenda. 
Hierdoor koppel je de lessen aan een vast lesmoment zodat in de overzichten van de 
jaarplanning de vorderingsgraad zichtbaar wordt. 
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4. Stappenplan voor het aanmaken van een jaarplan met behulp van de module in 
smartschool 

STAP1 Jaarplan toevoegen 

Nadat er een of meerdere sjablonen werden aangemaakt door de beheerder kan er gestart 
worden met het aanmaken van jaarplannen. 

Werkwijze 

• Klik op 'Nieuw jaarplan' aan de rechterkant in het menu. 

 

• In het volgende venster kies je voor ‘Vertrek vanaf een bestaand sjabloon van je school’. 
Indien je dit niet doet is het onmogelijk om de kwaliteit van de realisatie van de 
eindtermen op te volgen. 

 

• Vul alle velden in het eerste tabblad correct in. Het is belangrijk dat het juiste sjabloon 
bij 'Gebaseerd op' gekozen wordt. Dit kan achteraf NIET meer gewijzigd worden.  
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• Een jaarplan kan meerdere auteurs hebben, voeg deze onderaan toe. 

 

Na het klikken op 'Opslaan' verschijnt dit jaarplan in de lijst. 

 

Aan de rechterkant kan je van het geselecteerd jaarplan enkele details lezen zoals de 
aanmaakdatum en dergelijke. 
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STAP 2 Jaarplan invullen 

Het invullen en wijzigen van een jaarplan is erg eenvoudig. Elke wijziging, groot of klein, wordt 
als een aparte versie bewaard. Dit systeem zorgt ervoor dat een foutieve wijziging nooit 
definitief is. Ook kan er altijd worden teruggekeken in de tijd om de vorderingen op te volgen. 
Deze module heeft dus een ingebouwd versiebeheer. 

Werkwijze 

• Klik op 'Open jaarplan' om dit jaarplan te openen. 

 

We komen terecht in een nieuw, leeg jaarplan. De breedte van de kolommen werd door de 
beheerder bepaald in het sjabloon en kan hier niet meer gewijzigd worden. 

 

Betekenis van de pictogrammen: 

 

• Schakel nu over naar jaarplan wijzigen (tweede pictogram). Het scherm zal niet 
spectaculair veranderen maar we krijgen extra opties waarmee we titels en 
lessenreeksen kunnen toevoegen. 
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• Klik op het pictogram 'Nieuwe titel' en vul in de balk die verschijnt een titel in. Een titel 
staat altijd in hoofdletters. Je kan dit niet uitschakelen. 

 

• Voeg nu een lessenreeks toe door te klikken op het tweede pictogram in de lijst. Er zal 
een nieuwe lege lessenreeks verschijnen onder de titel. Je kan de velden vullen door 
erop te klikken. 

 

• Bewaar de gegevens door regelmatig op het blauwe bewaarpictogram te klikken. Vul 
een toepasselijke omschrijving in zodat u later deze fase van uw jaarplan herkent. 
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Opmerkingen 

• Binnen een lessenreeks kunnen meerdere lesmomenten worden toegevoegd. Een 
lessenreeks wordt altijd in het vet getoond met een groene achtergrond. Een 
lesmoment staat niet in het vet. 

 

Het is niet de bedoeling om tientallen regels tekst binnen één lessenreeks met lesmomenten in 
te voegen. Indien dit toch gebeurt, krijg je tijdens het afdrukken of bij het opvragen van de pdf 
de foutmelding: 'De tekst in één cel is groter dan één pagina van de pdf. Hierdoor kan de pdf 
niet aangemaakt worden.' 

Tips 

Je kan een lesmoment, lessenreeks of titel eenvoudig verplaatsen. 

• Klik op het grijze balkje vooraan in de rij om het item te selecteren 

• Klik dan op verplaats omhoog of omlaag 

 

Een titel of lessenreeks wordt altijd toegevoegd onder het geselecteerde element. Zo kan je 
dus eenvoudig een extra titel of lessenreeks toevoegen in je jaarplan op de gewenste plaats. 

Met het blauwe min (-) of plus (+) teken kan je een volledige blok dicht of openklappen. Handig 
als je meer overzicht op je scherm wil. 
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STAP 3 Onderwijsdoelen realiseren in het jaarplan 

De pedagogische begeleidingsdiensten leveren de databanken met onderwijsdoelen digitaal 
aan. Voor POV werden deze lijsten met onderwijsdoelen gekoppeld aan de vakfiches. 

In het jaarplan verschijnt in de kolom van de onderwijsdoelen het pictogram (LPD) naast elk 
lesmoment. 

Op je vakfiche staat duidelijk vermeld welke lijsten met onderwijsdoelen je per vak moet 
selecteren voor het invullen van een volledig jaarplan. 

 

Op deze vakfiche vind je 4 lijsten met onderwijsdoelen die je nodig hebt voor het opmaken van een volledig jaarplan 
voor het vak natuurwetenschappen in de A-stroom. 

Werkwijze 

• Klik op het LPD-pictogram om het dialoogvenster van de onderwijsdoelen te openen. 

• Filter de onderwijsdoelen op onderwijsniveau en graad.  

• Selecteer vervolgens via de groene pijl de onderwijsdoelen van een vak. 

 

• Selecteer de lijst met onderwijsdoelen door erop te klikken. 

• Klik na het selecteren op de knop 'Opslaan' om de geselecteerde gegevens te bewaren. 
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• Zoals gezien in de voorstelling van de vakfiches is het noodzakelijk om hier zowel het 
onderwijsdoel als de onderliggende kennis te selecteren 

 

• Klik op het vergrootglas om terug te keren naar het zoekvenster en een andere lijst met 
onderwijsdoelen te selecteren. 

 

Opmerkingen 

Het nummer dat in het LPD-pictogram verschijnt toont aan hoeveel onderwijsdoelen er 
gekoppeld zijn aan de lessenreeks of het lesmoment. 

Het is mogelijk om de gekoppelde onderwijsdoelen op het scherm weer te geven door 
bovenaan rechts op het LPD-pictogram te klikken. 
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STAP4 Jaarplannen kopiëren 

Elk jaarplan kan gekopieerd worden. 

Werkwijze 

• Klik op het wijzigpictogram achter het jaarplan. 

 

• Kies onder 'Acties' voor ‘Jaarplan kopiëren’. Automatisch wordt de laatste versie van het 
jaarplan gekopieerd. De auteur en alle andere metadata blijven behouden. 

 

STAP 5 Jaarplannen exporteren 

Het is mogelijk om jaarplannen te exporteren en te importeren in een ander platform of 
schooljaar. 

In de meeste scholen kan enkel de beheerder een jaarplan exporteren. Tijdens het exporteren 
wordt ook het bijhorende sjabloon meegenomen. 

STAP 6 Jaarplan importeren 

Enkel de beheerder kan een jaarplan importeren.  


