
 

 

LEIDRAAD VOOR DE DIGITALE ZiLL-OMGEVING 

 
Startpagina van de ZILL-selectietool (oefentool): 
http://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
 
Uitklappen ontwikkelvelden       ‘mandjes vullen’ 
 

 
 
 
Symboliek ontwikkelvelden  Bekijk hier wat je geselecteerd hebt  

binnen PGO/CGO. Ben je ZILL-ig bezig? 
 
 

http://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/


 

Dit is de pagina na het aanklikken van een ontwikkelveld. Je krijgt hier de naam van het 
ontwikkelveld, bijhorend herkenbaar symbool, net als de gewenste leeruitkomst. 

 
Nadat je het ontwikkelthema aangeklikt hebt, krijg je een overzicht van de generieke doelen binnen 
dit ontwikkelthema. Deze generieke doelen gelden doorheen de volledig basisschool. Daarom zijn ze 
breed ingevuld. Tegelijk zijn ze helder en concreet geformuleerd.  
 

 
 
Bij een beperkt aantal generieke doelen zijn ook specifieke leerinhouden opgenomen. Die verfijnen 
het generieke doel en zorgen voor een zekere afbakening en precisering. 
 
 
Klik op ‘+’ als je deze leerinhoud wil selecteren. Vervolgens zie je een bepaald deel van de ZILL-cirkel 
aan de rechterkant van het scherm kleur krijgen. Er verschijnt dan aan de linkerkant van de 
leerinhoud een ‘-‘. Hierop kan je klikken om je selectie ongedaan te maken. 
 



 

 

Dit symbool ↓ kan je aanklikken als je de leerlijnen omtrent de leerinhoud wil raadplegen. Deze 

leerlijnen bestaan uit ontwikkelstappen of inhoudelijke bouwstenen die verbonden zijn met 
referentieperiodes op basis van de leeftijd van de leerlingen. De referentieperiodes verwijzen naar 
de periode waarin we deze ontwikkeling bij onze leerlingen kunnen verwachten. Het gaat om een 
indicatie. In die zin roepen we op om wijs met deze referentieperiodes om te gaan. Een aantal 
kinderen zal namelijk sneller, trager of grilliger evolueren.  
 
Er zijn drie soorten leerlijnen: 
 

  Concretisering 

(1) Geschakelde leerlijn 
 

Opeenvolging van inhoudelijke 
bouwstenen die verbonden zijn 
met referentieperiodes op 
basis van de leeftijd van 
leerlingen. 
 

2,5-6jaar 
4-12 jaar 
8-10 jaar  
10-12 jaar 
 

(2) Cyclische leerlijn 
 

Inhoudelijke bouwstenen 
waarbij de referentieperiodes 
op basis van de leeftijd van de 
leerlingen kunnen overlappen. 
Dergelijke leerlijn wenst een 
groeiproces uit te drukken in de 
persoonlijke ontwikkeling van 
een kind. 
 

2,5-12 jaar 
4-12 jaar 
6-12 jaar 
8-12 jaar 
 

(3) Mengvorm 
geschakelde-cyclische 
leerlijn 

 

Combinatie van bovenstaande 
leerlijnen waarbij de 
referentieperiodes op basis van 
de leeftijd van de leerlingen al 
dan niet overlappen. 
 

2,5-12 jaar (cyclische leerlijn) 
Met bewering A-B-C-D 
2,5-4 jaar (geschakelde leerlijn) 
4-8 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hier zie je het aantal geselecteerde leerinhouden / ontwikkelstappen / doelen staan. 
 

 
 
Verschillende ontwikkelstappen binnen een leerlijn.  Het lampje kan je aanklikken 
Je kan deze ontwikkelstappen individueel selecteren met ‘+’.  om meer informatie te krijgen over 

een bepaald item. Je wordt dan 
doorverwezen naar de algemene ZILL-
leerplansite. 

 

 
 
 
De vierkantjes duiden aan dat er nog een onderverdeling gemaakt wordt binnen de leerinhoud. 
Vandaar ook dat aan de linkerkant geen ‘+’ staat vermeld.  
 
 



 

Wanneer je de nodige items geselecteerd hebt, kan je steeds je selectie ‘overschouwen’ door te 
klikken op ‘Review selectie’.  

 
 
Vervolgens krijg je een overzicht van de geselecteerde leerinhouden / ontwikkelstappen / doelen. 

 
Hiermee kan je het eerder geselecteerde item verwijderen. 
 

Aan de hand van het ‘potlood’ kom je rechtstreeks bij de ontwikkelstappen terecht 
en kan je aanpassen waar gewenst.     

 
Jouw gehele selectie kan je in een fiche gieten door dit aan te klikken. Je krijgt dan dit scherm te zien: 

 
 



 

Aan de hand van een voorlopig scherm kun je een doelenselectie aangevuld met wat basisgegevens 
downloaden. Op die manier leer je doelenselecties maken in de tool. Er wordt niets automatisch 
opgeslagen: download zeker de fiche als je je selectie wil bewaren. Resultaat is een Word document 
waarin je kan bewerken. 
 
Wanneer je ervoor kiest om de fiche te downloaden, kan je deze knop aanklikken.  

 
 
 
Je kan de gegevens van de fiche aanpassen: naam aan de fiche geven, datum en klas / groep invullen 
voor wie de doelen van toepassing zullen zijn.  
 
Onderaan de pagina met de doelenselectie is ruimte voorzien voor het formuleren van het 
lesverloop.  
 

 
In de gedownloade fiche wordt ook het ‘Verloop’ van de les opgenomen. Hier zie je het resultaat van 
een gedownloade fiche: 

 
Onvolkomenheden gezien? Geef ons gerust een seintje. 
Veel ontdekkingsplezier! 


