
Handleiding jaarplanmodule 

 
Welkom bij de handleiding voor de jaarplanmodule!  
In dit document leert u wat de belangrijkste functies van de jaarplanmodule 
zijn, en wat u ermee kunt doen.  
 
Er zijn twee verschillende versies beschikbaar: een ingevuld jaarplan, en een 
blanco versie. Beide versie staan als zip-bestand op Knooppunt. U dient dit 
zip-bestand eerst te downloaden van Knooppunt, en het vervolgens op uw pc 
op te slaan en uit te pakken, alvorens u ermee aan de slag kunt gaan.  
 
In beide gevallen bevat het zip-bestand een Excel-document, en hoeft u in 
principe verder niets te installeren om het bestand te laten werken.  
 
U hoeft het document slechts één keer te downloaden, want u kunt zoveel 
kopieën maken als u nodig heeft, en u kunt de naam van het bestand zelf 
aanpassen op maat van uw klas.  
 
1. Ingevuld jaarplan 

 
1.1 Waaruit bestaat het ingevuld jaarplan? 
Het ingevuld jaarplan heeft 2 werkbladen: een werkblad met de naam van 
het boek waarmee u werkt, en een werkblad met de naam ‘Voeten’. Dit 
werkblad bevat de vakoverschrijdende eindtermen (voeten).  
 

 
 



In het ingevuld jaarplan ziet u – op beide werkbladen - bovenaan in het 
document het volledige inhoudsoverzicht van het boek waarmee u werkt.  
 
Aan de linkerkant vindt u een opsomming van alle leerplandoelstellingen.  
 

 
 
Op het werkblad dat de naam van de methode heeft, vindt u een aantal 
aangevinkte vinkvakjes. Die vinkjes geven aan welke leerplandoelstellingen 
er in de verschillende onderdelen van het boek gerealiseerd worden.  



Helemaal rechts in het document, in de kolom “Totaal”, kunt u zien hoeveel 
keer een bepaalde leerplandoelstelling doorheen het boek gerealiseerd is.  
 

 
 
Onder de inhoudstafel ziet u ook een aantal cellen met daarin het woord 
‘Datum’. Wanneer u daarop klikt, verschijnt er automatisch de huidige 
datum. U kunt die datum manueel aanpassen door bovenaan in de 
formulebalk de gewenste datum in te voeren. Let er wel op dat u dat doet op 
de volgende manier: eerst de dag (in 2 cijfers, zelfs als het datumcijfer 
kleiner dan 10 is), dan de maand (in 2 cijfers) en dan het jaar (in 4 cijfers). 
 

 
 
Op het werkblad ‘Voeten’ krijgt u een overzicht van de vakoverschrijdende 
eindtermen die in het boek gerealiseerd worden. Op dit werkblad heeft u niet 
de mogelijkheid een datum in te voegen.  
 
 

 
 
 



1.2 Wat kunt u doen met het ingevuld jaarplan? 

 
Met de ingevulde versie van de jaarplanmodule heeft u een handig 
instrument om in het begin van het schooljaar uw jaarplanningsverslag voor 
de inspectie op te stellen.  
U dient enkel de data in het document in te vullen, en het document af te 
printen, en uw planning voor het hele schooljaar is klaar!   
 
Verder kunt u zelf nog aanpassingen doen. Wanneer u bijvoorbeeld besluit 
om bij een bepaald onderdeel uit het boek niet stil te staan bij een bepaalde 
leerplandoelstelling, dan kunt u het vinkvakje gewoon uitklikken. U zal dan 
zien dat het totaal in de totaalkolom met 1 verminderd wordt. Op die manier 
kunt u ten allen tijde in de gaten houden hoeveel keer u een 
leerplandoelstelling realiseert, en kunt u er makkelijker zelf bepalen op welke 
leerplandoelstellingen u de nadruk legt in uw lessen. U behoudt altijd het 
overzicht, in één oogopslag!  
 
2. Blanco jaarplan 

 
2.1 Waaruit bestaat het blanco jaarplan? 

De indeling en de werkwijze van het blanco jaarplan verschilt niet van de 
ingevulde versie. Ook hier vindt u twee werkbladen, één met de naam van 
het boek waarmee u werkt, en één met de naam ‘Voeten’.  
 
Ook de datum vult u in op dezelfde manier als bij de ingevulde versie. Indien 
nodig, kunt u de datum zelf manueel aanpassen, maar let er wel op dat u dat 
doet op de volgende manier: eerst de dag (in 2 cijfers, zelfs als het 
datumcijfer kleiner dan 10 is), dan de maand (in 2 cijfers) en dan het jaar (in 
4 cijfers). 
 
Het enige verschil is dat de aanvinkvakjes in deze versie van het jaarplan 
nog niet ingevuld zijn.  
 
2.2 Wat kunt u doen met het blanco jaarplan? 
Doordat de aanvinkvakjes in deze versie nog leeg zijn, is de blanco versie 
van het jaarplan eerder geschikt als een agenda of planningstool voor tijdens 
het schooljaar.  
 
U begint met het invoeren van de datum. Daarvoor klikt u gewoon op het 
woord “Datum” in de cel onder het onderdeel uit het boek dat u wil 
behandelen. U zal zien dat onmiddellijk alle aanvinkvakjes voor dat 
onderdeel aangevinkt worden.  
 



Opnieuw heeft u dan de mogelijkheid om al die leerplandoelstellingen te 
accepteren, maar u kunt in de blanco jaarplanmodule zelf ook creatiever 
omgaan met het leerplan, door in bepaalde lessen meer of minder nadruk te 
leggen op bepaalde leerplandoelstellingen.  
Door middel van de totaalkolom behoudt u immers voortdurend een 
overzicht van het aantal keer dat u een leerplandoelstelling gerealiseerd 
hebt. Wanneer een bepaalde leerplandoelstelling al verschillende keren 
gerealiseerd is, kunt u ervoor kiezen om er dan minder nadruk op te leggen, 
en het accent in uw lessen te verleggen naar andere leerplandoelen.  
 
Wanneer u klaar bent met uw planning, kunt u het document gewoon 
opslaan, en een volgende keer pikt u de draad gewoon weer op waar u 
gebleven was. Zo eenvoudig is het.  
 
 
3. Wat te doen bij eventuele foutmeldingen? 

 
In principe werkt de jaarplanmodule op elke versie van Excel, en zou u geen 
problemen mogen ondervinden.  
Wanneer u toch eventueel een foutmelding bij het opstarten krijgt 
(“Bibliotheek kan niet gevonden worden”, dan is dat heel makkelijk op te 
lossen, door enkele bestandjes te installeren.  
Deze bestanden worden standaard aangeboden op de Knooppunt-pagina 
waar u de jaarplanmodule kunt downloaden.  
 
Het gaat om de volgende bestanden:  
MODI-bestanden: download het pakketje van de Knooppuntpagina, pak het 
uit, en plak de inhoud (2 mappen met de naam 11.0 en 12.0) op de 
volgende locatie: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MODI\. 
In de map ‘MODI’ moet u de 2 mapjes 11.0 en 12.0 dan kopiëren. Het is 
mogelijk dat u in de map ‘Microsoft Shared’ geen map met de naam MODI 
vindt. Dan moet u gewoon zelf een mapje met die naam aanmaken.   
 
Mocht u toch andere problemen ervaren met de jaarplanmodule, neem dan 
best via mail contact op met uitgeverij Van In 
(marc.van.couwenberghe@vanin.be), en geef dan een zo gedetailleerd 
mogelijke omschrijving van het probleem (liefst met een schermafdruk). We 
helpen u dan zo spoedig mogelijk verder.  
 
 


