
1. Op verkenning in de oefentool 

 

  

  

 
Ga naar deze website:  

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

o Klik links bovenaan op ZILL. 

o Klik op het icoon van de 3 lijntjes links bovenaan. Naast de iconen van de 

ontwikkelvelden verschijnt de volledige benaming. Werk je liever enkel met de 

iconen, klik nogmaals op de 3 lijntjes en de ontwikkelvelden verdwijnen. 

o Rechts bovenaan staat een cirkel met in het midden een punt. Met dit icoon 

verdwijnt of verschijnt de rechterkolom met de binnen- en buitencirkel. 

 

1. Kennismaken met de ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s 
o Klik op het rode icoon met het hart (Socio-emotionele ontwikkeling): 

o Wat verschijnt er op het scherm? Merk je de kleur van de leeruitkomst?  

o Klik op het icoon van een ander ontwikkelveld naar keuze. 

o Wat verschijnt er op het scherm? Wat valt je op aan de kleur van de 

leeruitkomst?  

o Probeer je dit ook voor enkele andere ontwikkelvelden? Wat valt je telkens op? 

o Wis je selectie: klik in de rechterbalk op  ‘wis selectie’. 

 

 

2. Generieke doelen  
o Klik opnieuw op het rode icoon met het hart (Socio-emotionele ontwikkeling): 

o In de linkerkolom vind je de ontwikkelthema’s. Klik op het ontwikkelthema 

relationele vaardigheden. 

o Bovenaan verschijnt de verwachte leeruitkomst (in het rood). Daaronder vind je 5 

generieke doelen.  

o Klik op het rondje met het plusteken voor doel SErv1: Zie je wat er gebeurt? Kijk 

ook rechts in de ‘grijze’ voorstelling van de 2 cirkels. 

 

o Voor SErv4 staat geen rondje met plusteken, er staat wel een ‘kastje met laden’ 

achter het doel. Klik op het symbool. Onder het doel verschijnt een opsomming met 

leerinhouden. Je kunt één of meerdere rollen aanklikken.  

o Kijk je ook nog eens rechts naar de 2 cirkels?  

o Om terug te keren naar de doelen klik je bovenaan op ‘Relationele 

vaardigheden’. 

 

o Een ander voorbeeld: 

o Klik op het ontwikkelveld Ontwikkeling van wiskundig denken (blauw icoon). 

o Verken het ontwikkelthema getallenkennis 

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


3. Leerlijnen: 
o Ga naar het ontwikkelveld Ontwikkeling van intiatief en verantwoordelijkheid. 

o Klik op het ontwikkelthema: Engagement voor duurzaam samenleven. 

o Naast enkele doelen staat een pijl naar beneden. Dat is het symbool voor de 

onderliggende leerlijn. 

o Klik op de pijl na generiek doel IVds1. Daar vind je de leerlijn met de 

ontwikkelstappen. 

o Klik op het rondje met plusteken van een ontwikkelstap die past bij jouw 

klas- of leefgroep. 

 

 

o Wil je je selectie bekijken? Klik in de rechterbalk op ‘Review selectie’. 

o Is de keuze van de doelen nog niet klaar, klik dan op Selecteer verder. 

o Zijn er doelen bij die toch niet nodig waren, klik op het minteken achter het 

doel. 

o Wil je volledig opnieuw beginnen met selecteren, klik op ‘wis selectie’. 

o Zijn de doelen voor je activiteit of thema volledig en wil je ze opslaan in de 

fiche? 

o Klik dan op: ‘zet selectie in fiche’. 

o Geef je fiche een naam, vul datum en leef- of klasgroep (of bij 

differentiatie de bedoelde leerlingengroep of leerling) en vul het verloop 

van je activiteit aan. Klik op ‘Download fiche’ om je document op te slaan 

in de passende map. 

 

 

 

 

  



 

                                 2.Aan de slag met de oefentool 
 

 

1. Enkele oefeningen om de oefentool in de vingers te krijgen.  
 

o Zoek de verwachte leeruitkomst van ontwikkeling van wiskundig denken. 

o Zoek de verwachte leeruitkomt van het ontwikkelthema oriëntatie op de tijd. 

o Zoek de verwachte leeruitkomst van het ontwikkelthema klein-motorisch 

bewegen. 

o Welk generiek doel lees je bij: IKvk1 – TOmf4 – Ivoz1 – WDlw1? 

o Ga naar TOtb2 en lees welke leerinhouden bij het generiek doel staan. 

o Klik op de pijl bij MUva1 en lees de ontwikkelstappen bij het doel. 

o Ga naar OWna5 en lees de ontwikkelstap voor de referentieperiode 4 – 12. 

o Hou een leerling of groepje leerlingen van je klas voor ogen. Welke ontwikkelstap 

van doel TOmn1 past voor deze (groep) leerling(en)? 

o Ga naar het generiek doel MUge2. Klik op de leerinhoud Drama.Kies een 

onderliggende leerinhoud. Zoek in de leerlijn welke ontwikkelstap bij jouw leef- of 

klasgroep past. 

 

2. Eigen onderwijsarrangement in fiche zetten.  
 

o Selecteer je generieke doelen indien mogelijk tot op niveau van de leerlijn 

o Probeer ZiLLig te kiezen  

o Klik op “Review selectie” 

o Klik op “zet selectie in fiche” 

o Vul de fiche verder aan. 

o Klik op “download fiche” 

o Je kan de fiche nu openen in word of opslaan bij je bestanden 

 

3. Maak zelf een fiche met de gekozen focus voor ogen.  

 

o Aan welke doelen wil je werken? Heb je oog voor doelen uit de persoons- en de 

cultuurgebonden ontwikkelvelden? Bekijk je selectie.  

o Ben je voldoende concreet? Is het duidelijker om de referentieperiode op de 

leerlijn aan te duiden?  

o Ben je tevreden, maak dan een fiche aan en vul heel kort een verloop in hoe je aan 

die doelen wil werken. 

o Ben je niet tevreden (bv. te veel doelen, geen duidelijke focus, niet voldoende 

concreet, …), selecteer waar nodig verder tot op het niveau van de 

ontwikkelstappen,  verwijder de overbodige doelen of verwijder de hele selectie en 

begin opnieuw. 

 

 

 


