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INLEIDING
Dit boekje omvat de prioritaire leerdoelen op het niveau van de lerenden die het Stedelijk Onderwijs
Antwerpen voor zijn actief-burgerschapswerking naar voor schuift. De doelen zijn voor elke leeftijdsgroep uitgewerkt, zodat ze consistente groeilijnen vormen van kleuter- tot en met secundair onderwijs.
Uiteraard kunnen deze doelen ook in het buitengewoon onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en het
volwassenonderwijs aangewend worden, en kunnen ze ook aan het CLB inspiratie geven voor hun
ondersteunende werking. In deze inleiding geven we aan hoe deze leerdoelen en –lijnen zijn opgebouwd
en hoe je deze publicatie kan gebruiken.

OPBOUW EN SAMENHANG VAN DE LEERDOELEN
1. De structuur van de leerdoelen
In cocreatie met de scholen van het Stedelijk Onderwijs werd de actief-burgerschapswerking opgebouwd
rond vijf pijlers (zie de tabel hieronder en de aparte publicatie “Actief burgerschap in het Stedelijk Onderwijs: wat, waarom en hoe?”). Aan elk van deze vijf pijlers worden concrete streefdoelen gekoppeld. Op
schoolniveau betekent dit dat we voor elk van de vijf pijlers streven naar de optimale leef- en leeromgeving om burgerschap te leren en te beleven in de (brede) school.
In dit boekje worden nu ook voor de lerenden prioritaire leerdoelen aan de vijf pijlers gelinkt. Trouw aan
de competentiegerichte benadering splitsen we deze leerdoelen op in nauw verweven kennisdomeinen
(K), vaardigheden (V) en attitudes (A). Zo krijgen we 15 grote eenheden. Het overkoepelende overzicht
van de pijlers, de school- en de leerdoelen vind je in de tabel hieronder:

Pijler

Schoolstreefdoel

Leerdoelen voor lerenden

Actuele en
maatschappelijke
uitdagingen

De rechtvaardige school

K: Sociale rechtvaardigheid en mensenrechten
V: Mediawijsheid, kritisch en creatief denken
A: Actiegerichtheid en engagement

Samen school maken

De democratische
school

K: Democratie
V: Samenwerken en participeren
A: Respect en streven naar verbondenheid

Omgaan met conflicten

De vreedzame school

K: Oordeelsvorming
V: Debatteren en dialogeren
A: Streven naar veiligheid en vreedzaamheid

Werken vanuit
diversiteit

De diverse school

K: Diversiteit als normaliteit en meerwaarde
V: Cultuursensitief denken en handelen
A: Positieve identiteitsvorming en zelfredzaamheid

Internationalisering

De wereldschool

K: Duurzaamheid en globalisering
V: Systeemdenken
A: Geloof dat ik kan bijdragen aan een betere wereld
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Nog vier opmerkingen bij deze leerdoelen:
››
Met uitzondering misschien van een paar termen zijn deze leerdoelen geen onbekenden in de
onderwijswereld. Vaak worden deze doelen echter als procesdoelen beschreven, en niet als uiteindelijke doelstellingen van een lang en overdacht groeiproces. In deze publicatie proberen we op te
schuiven naar meer tastbare en ambitieuze invullingen van deze leerdoelen.
››
Aangezien de kern van deze leerdoelen, namelijk een brede burgervorming, dezelfde is voor al
deze doelen, is het logisch dat ze elkaar soms overlappen, of soms dezelfde materie vanuit een
andere invalshoek belichten. De kennisluiken, vaardigheden en attitudes vertonen inderdaad een
logische samenhang en kunnen binnen diverse lesonderwerpen verspreid en geïntegreerd worden
behandeld. Toch vinden we het belangrijk om de verschillende insteken voldoende uit te lichten. Zo
kunnen leerkrachten specifieke deelaspecten en insteken van burgerschapsvorming extra aandacht
geven, wanneer ze het gevoel hebben dat hun lerenden daar behoefte aan hebben.
››
Het is ook raadzaam om op school- of klasniveau een selectie aan prioriteiten uit dit overzicht van
leerlijnen te kiezen, zodat er tijd en ruimte is voor een duurzame verankering van deze doelen in
de schoolwerking. Er liggen ook kansen om de lerenden zelf te betrekken: waarom hen eens niet
bevragen waar ze zelf het meest nood aan denken te hebben?
››
De leerlijnen zijn zo opgevat dat ze een ruime vertaling toelaten naar diverse onderwijsniveaus. De
ervaring leert dat schoolteams burgerschap op gevarieerde wijze vorm geven op hun school: in de
lessen, op themadagen of -weken, in de participatieorganen, op beleidsniveau,... Het competentiemodel wil focus en inspiratie geven, maar zeker ruimte blijven bieden aan de creativiteit en het
enthousiasme van elke school om de doelen ook waar te maken. Bij die vertaalslag kan je op school
trouwens rekenen op de ondersteuning van het team Actief Burgerschap en de andere ondersteunende diensten van het Stedelijk Onderwijs.
2. De leeftijdsgroepen
De leerdoelen zijn opgesplitst volgens leeftijdsgroepen, zodat ze in een duidelijk groeipatroon komen te
staan. Bovendien geeft de opsplitsing een leidraad aan leerkrachten om te zien wat ze ontwikkelingspsychologisch gezien mogen verwachten van de leeftijdsgroep aan wie ze lesgeven.
Het competentiemodel deelt de verschillende ontwikkelingsfases onder in vier leeftijdscategorieën:
››
3-5 jaar: kleuterschool
››
6-9 jaar: eerste en tweede graad lager onderwijs
››
10-14 jaar: derde graad lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs
››
15-18 jaar (en ouder): tweede en derde graad secundair onderwijs.
De opdeling in deze groepen vertrekt vanuit een ontwikkelingspsychologische benadering. De keuze voor
de beschreven leeftijdsgroepen komt overeen met bepaalde sprongen in de persoonsvorming en het
abstract redeneervermogen van de leerlingen. Dit schept wel een bijkomende uitdaging om in het geval
van de groep van 10-14 jaar over de grenzen van basisonderwijs en secundair onderwijs heen te denken.
Maar uitdagingen scheppen anderzijds op sommige plaatsen ook kansen om doelbewuster uit te wisselen en samen te werken aan gezamenlijke doelstellingen.
Leerkrachten van verschillende onderwijsniveaus kunnen deze doelen aanwenden om te checken op
welk niveau zij de leerstof en hun feedback kunnen aanbrengen in hun klas. Ze kunnen ook zien hoe ze
zelf kunnen verder bouwen op eerder gerealiseerde doelen, en hoe collega’s van de hogere graden hiermee verder aan de slag gaan.
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Let wel: kinderen leren elk op een eigen ritme, en dat is zeker het geval bij burgerschapsontwikkeling.
Het is dus belangrijk om regelmatig te peilen waar elk van de leerlingen zich in hun ontwikkeltraject
bevindt. Binnen het buitengewoon onderwijs is een gepersonaliseerd traject sterk ingeburgerd, maar
ook in het basis- en secundair onderwijs groeit de impuls om op persoonlijk vlak te differentiëren. De
leerlijnen bieden houvast aan de leerkrachten om een overdachte beginsituatieanalyse op het niveau
van individuele lerenden te maken, en te kijken welke volgende stappen de lerende kan zetten om vooruitgang te boeken in het leerproces.
3. De (ontwikkelingspsychologische) opbouw van de leerlijnen
De redenering achter het competentiemodel vertrekt van een ontwikkelingspsychologisch proces bij
kinderen en jongeren volgens vier groeipaden:
››

››

››

››

Van individu naar de samenleving:
De leefwereld van kleuters draait nog zeer sterk rond hun eigen persoonlijke beleving. Lerenden
ontwikkelen geleidelijk een grotere mate van empathie en een beter begrip van wat er in de bredere wereld gebeurt. Als tussenplatformen tussen het individu en de samenleving zijn en blijven de
klas en de school ook in de latere ontwikkeling natuurlijk uitgelezen oefenplaatsen om de vaardigheden en attitudes in de praktijk te brengen.
Een wisselwerking tussen ervaring/gedrag en het verwerven van de competentie:
Geprikkeld door ervaringen geven kinderen al van jongs af betekenis aan situaties en uitdagingen.
Van hier uit groeit de motivatie om zich te bekwamen in de kaders en vaardigheden die hen in staat
stellen om hun ervaringen beter te begrijpen en er vat op te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de
motivatie om de competentie te verwerven niet verwatert, is het belangrijk om leerlingen ook in
latere ontwikkelfasen erop te blijven wijzen dat hun groeiende competentiegraad ook een beter
begrip van en betere interacties met hun omgeving met zich meebrengen.
Van concreet en eenvoudig naar abstract en complex
Hoe jonger de kinderen, hoe sterker de noodzaak is om te vertrekken vanuit heel concrete en
eenvoudige vragen en ervaringen. Het is echter wel de bedoeling om hen geleidelijk naar een veelzijdige benadering van complexe problematieken te brengen, zodat ze inzien dat er geen simpele
oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen bestaan.
Van handelen over bewust handelen naar bewustzijn over het handelen (metacognitie):
Leerprocessen en competenties worden in eerste instantie via ‘impliciet’ leren aangezwengeld (leren uit het eigen gedrag). In een latere fase worden de leerprocessen steeds explicieter benoemd,
waardoor deze systematischer gestructureerd en verankerd worden in de persoonlijkheid. Hiervoor
is reflectie over het eigen denken en reflectie over het denken en handelen van anderen cruciaal (al
van in de kleuterklas!). Bewustzijn over het handelen is voor lerenden een noodzakelijke stap om
mogelijke hinderpalen voor goed gedrag te kunnen benoemen, en om als een activist of ‘upstander’
ook anderen op hun verantwoordelijkheden te kunnen wijzen.
Deze leerlijnen bieden ook houvast aan de leerkrachten om de toekomstgerichte groeipaden van
lerenden systematisch te overzien, en te kunnen aangeven waarom bepaalde gedragingen en
denkpatronen in de klas wel of niet kaderen in een logisch groeiproces naar actief burgerschap. Zo
worden de lerenden uitgedaagd om voorbij het hier en nu van de klas te denken, en hun acties op
school ook zelf in het licht van een doelgericht ontwikkelproces te zien.

4. Bronnen en richtinstrumenten
Bij het opstellen van deze leerlijnen werd de expertise van het team Actief Burgerschap van het Stedelijk
Onderwijs Antwerpen gebundeld met die van Djapo. Daarnaast werd dankbaar gebruik gemaakt van de
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expertise van Governance and Integrity voor het luik oordeelsvorming en van de diversiteitscompetenties die gehanteerd worden door het Steunpunt Diversiteit en Leren.
Naast deze samenwerkingsverbanden werden ook andere bronnen gebruikt voor de uitwerking van de
leerlijnen. De voornaamste zijn:
››
De ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het basis- en secundair onderwijs.
››
Oxfam UK: “Education for global citizenship: a guide for schools” (online publicatie).
››
Council of Europe: “Competences for democratic culture” (online publicatie).
››
UNESCO: “Global citizenship education: topics and learning objectives” (online publicatie).
››
Djapo: “Hoe een haas een koe vangt. Kinderen keuzes leren maken voor een duurzamere wereld”
(boek te bestellen op www.djapo.be).
5. Visuele vormgeving
Elk hoofdstuk van het competentiemodel is als volgt opgebouwd:
1. De titel van de competentie;
2. Korte algemene duiding bij de samenhang van de competentie;
3. De opdeling in een kennis-, een vaardigheden- en een attitudeluik;
4. Bij elk luik van de competentie hoort een verwijzing naar de vakken in het secundair die bij de
betreffende thematiek aansluiten, teneinde leerkrachten secundair wenken te geven om bepaalde
doelen vakoverschrijdend aan te pakken;
5. Een omschrijving van het omvattende leerdoel per box;
6. De leerlijnen zelf, opgebouwd volgens leeftijden;
7. Een verwijzing naar de relevante eindtermen en ontwikkelingsdoelen;
8. Een (eventuele) omschrijving van begrippen en concepten.
6. Gebruikte afkortingen
Bij de verwijzingen naar de eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden de volgende afkortingen
gebruikt:
››
OD: ontwikkelingsdoel;
››
ET: eindterm;
››
ILC: interlevensbeschouwelijke competentie;
››
VOET: vakoverschrijdende eindterm (+ ST = stam; + C = context);
››
MM: mens en maatschappij;
››
WT: wetenschap en techniek;
››
LL: leren leren;
››
SV: sociale vaardigheden;
››
MZ: muzische vorming;
››
ND: Nederlands;
››
LO: lichamelijke opvoeding.
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HOE KAN JE DIT COMPETENTIEMODEL GEBRUIKEN?
1. Een ondersteunende inspiratiebron
Deze publicatie definieert geen “extra” leerdoelen, bovenop de bestaande eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen. Wel brengt het een aantal verspreide leerdoelen samen tot een organisch
geheel, en definieert het een helder groeipad voor doelen die in de leerplannen wat minder uitgewerkt
zijn.
Scholen kunnen gebruik maken van deze leerlijnen om tot gedragen afspraken binnen het team te
komen en om het uiteindelijke leereffect van hun actief-burgerschapsacties te gaan beoordelen. In het
secundair onderwijs kan dit overzicht ook gebruikt worden om te bepalen op welke doelen het team wil
inzetten, in de vrije ruimte, in vakoverschrijdende projecten, in themadagen, in de GIP, of in de onderzoekscompetentie. Het kadert aldus in een bredere bewustwording rond de concrete gewenste denkpatronen en gedragingen die we bij elk van onze lerenden willen terugzien.
2. Doelgericht werken
Op de scholen van het Stedelijk Onderwijs gebeurt bijzonder veel om de lerenden van nu voor te bereiden op een actief leven in de maatschappij. De ervaring van de laatste jaren heeft wel geleerd dat het
hier meestal om bewustwordingsacties gaat, waarvan de diepe verankering in de dagelijkse lespraktijk
minder evident blijkt. Meer en meer klinkt de vraag om burgerschapsvorming niet alleen op actieniveau,
maar ook resultaatsgericht op het niveau van de lerenden in te vullen. Dit kan ook betekenen: op minder
zaken oppervlakkig inzetten en een beperkt aantal prioriteiten durven leggen om echt effect bij de
lerenden na te streven. Met dit competentieprofiel willen we het effectief behalen van burgerschapsleerdoelen een duw in de rug geven.
3. Van gedrags- en kennis’problemen’ naar leerbehoeften
Veel scholen worstelen met het gedrag van (sommige) lerenden, en hebben snel het gevoel dat dit
gedrag het ‘echte’ leren (van ‘harde’ doelen op het gebied van bijvoorbeeld wiskunde of taal) in de
weg staat. In een grootstedelijke context zoals die van Antwerpen moeten we dat beeld bijstellen: we
kunnen er niet van uit gaan dat kinderen en jongeren zomaar van thuis uit al de burgerschapsleerdoelen
op een exemplarische wijze behalen. Bovendien zijn een heleboel eindtermen en ontwikkelingsdoelen
precies gericht op het samenleven in de klas en daarbuiten. Het is dan ook een essentiële taak van de
school (en van de professionele leerkrachten) om zich de vraag te stellen wat de prioritaire leerbehoeften van de lerenden zijn die hen in staat zullen stellen om constructief gedrag te stellen in de school,
zodat ze meteen al kunnen oefenen voor het latere leven. Als we ook dit ‘burgerschapsleren’ kunnen
vastpakken en zichtbaar maken, zal ook de motivatie bij de lerenden en het team stijgen om met elkaar
te blijven groeien.
4. Breed leren: een doelgericht curriculum bouwen
Burgerschapseducatie gaat niet alleen maar over verdiepende acties en projecten. Een schoolteam moet
er evenzeer over waken dat het de lerenden een voldoende brede basis aan kennis en vaardigheden meegeeft, zodat ze zelfredzaam in de wereld kunnen staan. De leerlijnen die hier geschetst worden scheppen
kansen. Kansen voor schoolteams om grondig stil te staan bij de sterktes en mogelijke ‘gaten’ in het
huidige curriculum. Bieden we alles in voldoende mate aan? Staan we bij onze evaluatie voldoende stil
bij deze componenten? Wat is het grote ‘leerverhaal’ dat een lerende bij ons doorloopt, welke ambities
stellen wij voorop? De leerlijnen kunnen zo een aanleiding bieden om samen een nog consistenter curriculum uit te bouwen dat lerenden over de jaren en graden heen naar een competent leven als actieve
burger loodst.
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5. Diep leren: lerenden kansen geven om te groeien naar competente autonomie
Om de vaardigheden en attitudes uit deze publicatie echt te bereiken, kunnen we ons in de lessen en
in het samenleven op school niet beperken tot brede kennisoverdracht. Lerenden moeten voldoende
kansen krijgen om te oefenen en zelfgestuurd dieper door te dringen tot zaken die hen boeien. Het is dus
aan de school om keuzes mogelijk te maken en ‘accenten’ te leggen in hun werking, waardoor lerenden
de kans krijgen om tot diepere leerstrategieën door te dringen. Ook hier bieden de leerlijnen denkstof
voor teams, om na te gaan rond welke kennisluiken, vaardigheden en attitudes ze precies diepgaand aan
de slag willen met de lerenden.
Vaak hangen die diepere leerstrategieën ook samen met een besef van de complexiteit van de werkelijkheid: om problemen in de samenleving te verkennen en op te lossen, heb je verscheidene kennisdomeinen, vaardigheden en attitudes nodig, die je bij voorkeur ook samen toepast. Het is bijvoorbeeld niet
de bedoeling om een theoretische cursus ‘sociale rechtvaardigheid’ in te richten op school, maar wel
om de dynamieken van sociale rechtvaardigheid te integreren in meer tastbare wereldse thema’s zoals
genderongelijkheid, de kloof tussen rijk en arm, raciale stereotypering of de spanning tussen recht en
rechtvaardigheid. Wanneer lerenden zich onder deskundige begeleiding trainen in dergelijke diepe leerstrategieën, kunnen ze meer en meer autonoom aan de slag om hun eigen mening te vormen en om zelf
acties te bedenken en uit te voeren om de school of de wereld te verbeteren. De leerlijnen, vooral dan
rond de vaardigheden en de attitudes, creëren een taal om lerenden expliciet attent te maken op hun
groeiende ontwikkeling als autonoom denkende en handelende burger.
6. Hoge verwachtingen en gerichte feedback
De leerlijnen die hier geboden worden zijn ambitieus, omdat ze meestal niet stoppen bij het ‘brave’
gewenste gedrag, maar lerenden op de lange termijn ook bewust willen maken van het waarom en het
grotere doel. Sommige leerkrachten ervaren wat onzekerheid om hoge verwachtingen te koesteren op
deze leergebieden, omdat de groeipaden om die hoge verwachtingen te bereiken niet altijd even duidelijk zijn. Deze publicatie heeft tot doel een beetje van de handelingsverlegenheid weg te nemen.
Het is ook makkelijker om hoge verwachtingen te koesteren als je gesterkt door leerlijnen duidelijk
feedback kan geven over waar een lerende staat, wat de volgende stappen in zijn leerproces zijn en hoe
je hem daarbij kan helpen. Duidelijke leerlijnen leiden tot gerichte feedback.
Ook bij de (eind)beoordeling van lerenden kunnen de voorgestelde leerdoelen een goed hulpmiddel
bieden. Het competentiemodel geeft een kader om consequent te kijken naar de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van elke lerende, en kan dus ook leiden tot een versterking van de evaluatiepraktijken en
de feedbackcultuur op school. Waarom geen groeigerichte en kwalitatieve feedback op het rapport aan
de hand van vooraf bepaalde leerdoelen rond actief burgerschap?
7. Geïntegreerd en vakoverschrijdend werken
Het is niet de visie van het Stedelijk Onderwijs dat de burgerschapsdoelen moeten gerealiseerd worden binnen één bepaald vak. De sterkte ligt net in het besef dat lerenden allerhande kennisdomeinen,
vaardigheden en attitudes samen moeten aanwenden om zichzelf als een actieve burger te ontwikkelen.
Elke les kan bijdragen aan de burgerschapscompetenties van de lerenden, al zal dat niet in elke les op
dezelfde manier kunnen.
Aangezien de meerwaarde van burgerschapseducatie ook gerealiseerd wordt in het tonen van de complexiteit van wereldse en lokale uitdagingen, is het ook belangrijk om waar mogelijk vakoverschrijdende
lijnen tussen leerdomeinen te trekken. Om die reden geven we voor het secundair onderwijs naast de
vakoverschrijdende eindtermen en de interlevensbeschouwelijke competenties per leerdoel ook een
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overzicht van mogelijke vakken waarin dit leerdoel kan worden nagestreefd. Let wel: dit lijstje is niet
volledig, en leerkrachten kunnen uiteraard vanuit hun eigen creativiteit en vakkennis brainstormen hoe
ze de burgerschapsdoelen geïntegreerd én vakoverschrijdend kunnen realiseren. Zo ondersteunt het
competentiemodel een meer teamgerichte samenwerking rond de algemene persoonsvorming van de
lerenden.
8. Doelen realiseren door wat je onderricht en hoe je onderricht
De burgerschapsvaardigheden en -attitudes worden niet alleen via de leerinhoud gerealiseerd – al is
het zeker een goed idee om deze vaardigheden en attitudes ook echt als doelen op zich na te streven
en te expliciteren tegenover de lerenden. Binnen sterke burgerschapsprojecten gaat er echter ook veel
aandacht naar hoe je lesgeeft en welke opdrachten je geeft. Eenzelfde onderwerp kan op een kritische
of kritiekloze manier aangepakt worden. Je kan gaan voor klassikale of individuele leertrajecten, waarbij in het eerste geval de focus op het leren-van-elkaar ligt, in het tweede geval op individuele denk- en
leerprocessen. Je kan bij je lesopbouw vertrekken vanuit een probleemstelling of vanuit de ervaring van
de lerenden, of vanuit beide. Om hun kennis van de leerstof te toetsen kunnen de lerenden een tekst
met invulvraagjes lezen, maar evenzeer met elkaar in debat gaan om hun kennis om te zetten naar
argumenten. Kijk dus hoe je je lesopbouw en lesstijl kan afstemmen op de leerdoelen die jij en je school
nastreven. En zorg daarbij (individueel en/of als team) voor variatie en flexibiliteit, zodat het brede palet
van vaardigheden en attitudes aan bod komt.
9. Het Stedelijk Onderwijs als één onderwijskundige familie
Deze publicatie wil de basis leggen voor een gemeenschappelijke en onderwijsniveauoverstijgende
taal in de organisatie van het Stedelijk Onderwijs. Scholen kunnen hun eigen prioriteiten kiezen, maar
kunnen wel vanuit hetzelfde kader reflecteren over de leerbehoeften van hun lerenden, en samen naar
oplossingen zoeken. Bovendien is de gestage opbouw van de leerlijnen (vanaf de leeftijd van 3 tot de
leeftijd van 18 jaar en erboven) een weerspiegeling van het gezamenlijke pedagogische project waar
de scholen van het Stedelijk Onderwijs zich toe engageren. We hopen dan ook dat we allemaal samen
stappen kunnen zetten om burgerschapseducatie nog doelgerichter en krachtiger aan te pakken dan
voorheen al het geval was.
10. In lijn met inspectie 2.0 en het referentiekader Onderwijskwaliteit (OK)
Het ontwerp van deze leerlijnen kadert in de doelstelling van het Stedelijk Onderwijs om vanuit burgerschapseducatie invulling te geven aan het referentiekader Onderwijskwaliteit van de inspectie 2.0.
Het referentiekader formuleert namelijk een aantal minimumdoelstellingen inzake onderwijskwaliteit,
maar laat aan elke school (en elk net) de ruimte een eigen weg uit te tekenen. De algemene plannen
rond actief burgerschap van het Stedelijk Onderwijs, waarvan deze leerlijnen een onderdeel vormen,
ondersteunen de scholen in hun invulling van een algemene kwaliteitsvolle schoolwerking én realiseren
tegelijkertijd een resultaatsgerichte focus op actief burgerschap.
Net als het OK-kader plaatst dit competentiemodel de lerende en zijn leerproces centraal. Daarnaast
sluit de aanpak in dit document nauw aan bij de vier rubrieken van onderwijskwaliteit. Bovendien nodigt
de insteek van burgerschapseducatie uit om doelgericht verbindingen tussen deze vier rubrieken te gaan
leggen, zodat scholen zich samen met de lerenden kunnen ontwikkelen tot meer rechtvaardige, democratische, vreedzame, diverse en wereldse leef- en leeromgevingen:
a)

De school bereikt resultaten en effecten
Het competentiemodel actief burgerschap expliciteert de gewenste ontwikkelings- en leerdoelen
van actief burgerschap die het Stedelijk Onderwijs bij zoveel mogelijk lerenden wil realiseren. Aan
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b)

c)

d)
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de hand van de uiteengezette leerlijnen en een doordachte opbouw doorheen de leerloopbaan van
onze lerenden streven we naar maximale leerwinsten en betrokkenheid bij elke lerende en leerkracht. Het competentiemodel beoogt op lange termijn een doelgerichte brede persoonlijkheidsontwikkeling als actieve burger, en maakt dit ook concreet met tastbare leerdoelen op elk onderwijsniveau.
De school stimuleert de ontwikkeling van alle lerenden
Dit competentiemodel vertrekt van een duidelijke en cocreatief tot stand gekomen visie op actief
burgerschap, gebaseerd op de vijf pijlers. De vijf uitgewerkte competentieclusters verhelderen
en expliciteren zowel algemene als specifieke doelstellingen rond actief burgerschap en beogen
daarmee een brede en harmonieuze vorming van elke lerende. Telkens worden de leerdoelen gekoppeld aan bestaande eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen. De geformuleerde leerdoelen dagen de
lerenden uit, maar zijn tegelijk haalbaar, omdat er vertrokken wordt vanuit een ontwikkelingspsychologische en groeigerichte benadering van het leerproces. De stapsgewijze opbouw van de leerlijnen schept een kader voor een betekenisvolle en evenwichtige samenhang tussen de verschillende
leerdoelen, inhouden en activiteiten op school, en voedt een gerichte (vakoverschrijdende) ondersteuning van de lerenden. Een ondersteuning die ook tot uiting komt in een positief en gedragen
klas- en schoolklimaat. Op inhoudelijk gebied is het evident dat dit competentiemodel erop gericht
is diversiteit te omarmen en positief aan te wenden.
De school onderzoekt en ontwikkelt op systematische wijze haar onderwijskwaliteit
De actief-burgerschapswerking kwam tot stand vanuit een doorgedreven onderzoek naar wat
scholen doen rond actief burgerschap, en welke noden ze daarbij ondervinden. Het competentiemodel actief burgerschap biedt een kader om deze noden te vertalen naar leerbehoeften op het
niveau van de lerenden. Vandaaruit kunnen schoolteams zich doelgericht de vraag stellen hoe ze
zichzelf samen kunnen ontwikkelen om sterker aan deze leerbehoeften te kunnen voldoen, zowel
op de klasvloer als in de bredere leef- en leeromgeving. Bovendien is het voor de ontwikkeling van
bepaalde vaardigheden en attitudes in dit competentiemodel noodzakelijk om lerenden een actieve
rol te geven in hun leerproces. Om voor actief burgerschap optimale leerresultaten te bereiken op
kennis-, vaardigheden- én attitudeniveau, is het met andere woorden cruciaal dat lerenden vanuit
de lessen gestimuleerd worden om zelf te participeren aan het verbeteren van hun leef- en leeromgeving (‘hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de school gelijke kansen biedt, ieders eigenheid respecteert, duurzame keuzes maakt, democratische beslissingen neemt,…’). Elke generatie
lerenden moet deze ambities opnieuw (helpen) realiseren, en zich intussen al doende ontpoppen
tot actieve burgers op school en in de samenleving. Door hen doelgericht kennis aan te reiken en
oefenkansen te bieden rond burgerschapscompetenties, zetten we hen aan om zelf meer zorgzaam
gedrag te vertonen en zich mee te engageren om van de (brede) school een meer rechtvaardige,
democratische, vreedzame, diverse en wereldse leef- en leeromgeving te maken.
De school voert een beleid, rekening houdend met haar context- en inputkenmerken
Het competentiemodel actief burgerschap draagt bij tot een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid, rekening houdend met de missie en visie en het pedagogisch project van het Stedelijk
Onderwijs. Het model expliciteert de doelstellingen en de strategie inzake burgerschapsvorming en
stimuleert alle teamleden om zich hiervoor via goede teamafspraken en prioriteiten in te zetten.
Het model vereist inzet op onderwijskundig vlak (de vertaalslag naar de klasvloer en de brede
leef- en leeromgeving, een datageletterde kijk op de beginsituatie van de lerenden op het vlak van
burgerschapscompetenties), op personeelsvlak (professionalisering, leren van elkaar, permanente
feedback), en op financieel en materieel vlak (gelijke kansen garanderen, een rechtvaardig sociaal
schoolbeleid voeren). Tot slot draagt het beleid en de werking rond actief burgerschap ook doelgericht bij tot de cultuur en structuur van het Stedelijk Onderwijs, waarin participatie en dialoog,
levenslang leren en een permanente feedbackcultuur centraal staan.

1. DE RECHTVAARDIGE SCHOOL:
OMGAAN MET ACTUELE EN
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

Een actieve burger gaat uiteraard niet passief om met wat er rondom hem en in
de wereld gebeurt. Een sterk ontwikkeld gevoel voor sociale rechtvaardigheid is
een hefboom om iets te willen veranderen. Bij het vormen van een oordeel op
diepmenselijk vlak vormen de mensenrechten een zeer waardevolle leidraad.
Maar eerst even kritisch checken: kloppen de feiten wel? Heb ik alle bronnen
geraadpleegd? Kan ik me met mijn creatieve geest een constructief alternatief
voorstellen? Ja? Dan is het tijd om in actie te komen!
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KENNISLUIK: SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN MENSENRECHTEN
Vakken secundair: LBV, maatschappelijke vorming, geschiedenis, kunstgeschiedenis, economie, PAV,
cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, psychologie, recht, sociale wetenschappen,…
A. De leerlingen verwerven inzicht in de basisconcepten van recht, rechtvaardigheid en sociale bescherming.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Kunnen voorbeelden geven
van persoonlijke wensen en
voorkeuren

Kunnen voorbeelden geven van
belangen

Kunnen de concepten wensen,
belangen, rechten en hun
onderlinge verhouding
uitleggen

Erkennen het belang van
(sociale) rechten en de
bescherming ervan op politiek
en maatschappelijk vlak

Kunnen uitleggen wat eerlijk en
oneerlijk is

Kunnen het verschil tussen
wensen, belangen en rechten
uitleggen met voorbeelden

Erkennen het belang van
zorgzaamheid en delen

Kunnen uitleggen wat
rechtvaardig en onrechtvaardig
is

Kunnen het concept
rechtvaardigheid uitleggen en
begrijpen dat rechtvaardigheid
niet altijd overeenstemt met
gelijke behandeling

Kunnen de uitdagingen
en morele dilemma’s
die samenhangen met
rechtvaardigheid benoemen en
uitleggen
Kunnen verschillende
perspectieven op
rechtvaardigheid en hoe dit te
bereiken, uitleggen

OD MM1.9, 1.11, 2.6, 2.7

ET LO1.20b, ET MM1.7, 2.1, 2.4, 2.9,
ET LL6

ET LO1.20b, ET MM1.7, 2.1, 2.4, 2.9,
ET LL6
VOET C 5.4, 6.2

VOET C 5.4, 6.2

B. De leerlingen verwerven inzicht in de concepten armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Kunnen voorbeelden geven van
situaties waarin mensen niet
gelijk behandeld worden

Kunnen voorbeelden geven
en oorzaken en gevolgen
aanduiden van armoede,
uitsluiting en ongelijkheid

Kunnen de concepten
gelijkheid, gelijkwaardigheid,
gelijke kansen, discriminatie,
sociale uitsluiting uitleggen

Verwerven inzicht in de
factoren die armoede, sociale
ongelijkheid en uitsluiting
veroorzaken en versterken
(gender, religie, origine,
armoede, machtsverhoudingen,
discriminatie, …)

Kunnen het begrip armoede in
al haar facetten beschrijven
OD MM2.4, 2.5
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ET MM2.4

ET MM2.4
VOET C 6.8

VOET C 6.8

C. De leerlingen verwerven inzicht in de concepten mensenrechten en universele basisbehoeften.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Kunnen uitleggen welke noden
(basisbehoeften) je hebt als
mens (al dan niet aan de hand
van kinder- en mensenrechten)

Kunnen uitleggen wat de
basisbehoeften van mensen,
kinderen, de planeet zijn

Kunnen het concept
mensenrechten uitleggen
en het belang ervan duiden
om deze te beschermen,
te respecteren en te
verdedigen

Kunnen de geschiedenis en de
filosofie van de mensenrechten
uitleggen

Kunnen uitleggen welke
rechten je hebt op school en
daarbuiten

Kennen de Universele
Verklaring voor de Rechten
van de Mens en weten in
welke mate deze in hun
leven en dat van anderen
vervuld zijn

Kunnen verschillende perspectieven
op mensenrechten en hoe deze te
beschermen, te respecteren en te
verdedigen, uitleggen

Begrijpen dat bij
rechten ook plichten en
verantwoordelijkheden horen

Kunnen voorbeelden
geven van mensenrechten
schendingen

Kunnen de onderliggende redenen
voor mensenrechtenschendingen
benoemen

Kennen het Internationaal
Verdrag voor de Rechten van
het Kind en weten dat niet alle
kinderen deze rechten genieten
OD MM1.7

ET MM2.13

Hanteren de mensenrechten als een
moreel kompas in het analyseren
van het eigen leven en dat van
anderen
ET MM2.13
VOET C 5.3

VOET C 5.3
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VAARDIGHEDENLUIK: MEDIAWIJSHEID, KRITISCH EN CREATIEF DENKEN
Vakken secundair: alle vakken!
A. De leerlingen ontwikkelen de vaardigheid tot onderzoekend denken om actuele en maatschappelijke
uitdagingen met een open blik te benaderen en onderzoeken.
3-5

6-9

10-14

15-18

Gebruiken verschillende
zintuigen om de omgeving te
verkennen

Gebruiken verschillende
zintuigen om de omgeving te
onderzoeken

Gebruiken verschillende
zintuigen om een onderwerp te
onderzoeken

Gebruiken verschillende
zintuigen om een onderwerp te
onderzoeken

Reflecteren over de verschillen
in zintuiglijke waarneming

Reflecteren over de verschillen
in zintuiglijke waarneming

Reflecteren over de verschillen
in zintuiglijke waarneming

Doen veronderstellingen
en toetsen deze af aan de
zintuiglijke waarneming

Doen veronderstellingen
en toetsen deze af aan de
zintuiglijke waarneming

Zijn zich bewust van
verschillende oordelen over
informatie, meningen of ideeën

Tonen bereidheid hun oordeel
uit te stellen

Stellen hun oordeel uit

Reflecteren over hoe
ervaringen verschillen van een
veronderstelling

Reflecteren over de waarde van
informatie, meningen of ideeën

Ervaren het uitstellen van een
oordeel als een meerwaarde

Zoeken meerdere oplossingen
voor een concreet probleem

Zoeken meerdere
oplossingen voor actuele en
maatschappelijke uitdagingen

Zoeken systematisch meerdere
oplossingen voor actuele en
maatschappelijke uitdagingen

Reflecteren over de
meerwaarde van het
verzamelen van meerdere
ideeën

Reflecteren over de
meerwaarde van het
verzamelen van meerdere
ideeën

Onderzoeken onder welke
omstandigheden iets uit de
eigen leefwereld waar of
onwaar is

Onderzoeken onder welke
omstandigheden iets waar of
onwaar is

Onderzoeken systematisch
onder welke omstandigheden
iets waar of onwaar is

Stellen bij een gebeurtenis de
vraag of dit altijd zo is

Vergelijken aangereikte
bronnen en beoordelen deze
kritisch (*)

Vergelijken zelf gevonden
bronnen en beoordelen deze
kritisch

ET MM1.4, ET MM3.10*, ET WT1.1,
ET WT2.11, ET WT2.14, ET SV1.6,
ET LL6.7
ILC 5, 6, 15, 16, 17, 21, 23

ET MM1.4, ET MM5.1, ET WT1.1,
ET WT1.2, ET WT2.11, ET WT2.14,
ET SV1.6, ET LL6.7
VOET ST 11, 12, 13, 14, 17, VOET C 3.6
ILC 5, 6, 15, 16, 17, 21, 23

VOET ST 11, 12, 13, 14, 17, VOET C 3.6
ILC 5, 6, 15, 16, 17, 21, 23

Zijn zich bewust van
verschillende oordelen over
informatie, meningen of ideeën

Zoeken meerdere oplossingen
voor een concreet probleem

OD MM1.6, OD MM2.4, OD MM2.5,
OD WT1.1, OD WT2.4

(*) Kritisch = onderzoeken de herkomst en de waarde van de bronnen en toetsen dit af aan hun eigen kennis en ervaringen.

16

B. De leerlingen ontwikkelen de vaardigheid tot gericht denken om het eigen engagement richting te kunnen
geven m.b.t. actuele en maatschappelijke uitdagingen.
3-5

6-9

10-14

15-18

Kunnen met aangehouden
aandacht een taak starten en
afronden

Kunnen met aangehouden
aandacht een taak starten en
afronden

Voeren een taak planmatig uit

Voeren een taak planmatig uit

Denken na over wat ze tijdens
een taak gerealiseerd hebben

Bakenen onder begeleiding het
globaal eindresultaat af

Bakenen onder begeleiding het
globaal eindresultaat af en zijn
zich hiervan bewust tijdens het
proces

Bakenen het globaal
eindresultaat af en zijn zich
hiervan bewust tijdens het
proces

Denken na over wat een taak
hen heeft bijgebracht

Reflecteren over (de
wenselijkheid van) het
behaalde eindresultaat

Reflecteren over (de
wenselijkheid van) het
behaalde eindresultaat

Reflecteren over (de
wenselijkheid van) het
behaalde eindresultaat

Omschrijven onder begeleiding
aan welke criteria het
eindresultaat moet voldoen

Omschrijven aan welke criteria
het eindresultaat moet voldoen

Omschrijven aan welke criteria
het eindresultaat moet voldoen

Toetsen het eindresultaat
onder begeleiding af aan de
vooropgestelde criteria

Toetsen het eindresultaat af aan
de vooropgestelde criteria

Toetsen het eindresultaat af aan
de vooropgestelde criteria

ET WT2.9, ET WT2.10, ET WT2.12

ET WT2.9, ET WT2.10, ET WT2.12
VOET ST 3, 19, 20, 25

VOET ST 3, 19, 20, 25

C. De leerlingen gebruiken creatieve denktechnieken om oplossingen te bedenken voor actuele en
maatschappelijke uitdagingen.
3-5

6-9

10-14

15-18

Fantaseren vrij over de
functie van voorwerpen en de
eigenschappen van personages

Verlaten gekende denkpatronen
door vrij te associëren los van
realistische beperkingen

Verlaten gekende denkpatronen
door vrij te associëren los van
realistische beperkingen

Verlaten gekende denkpatronen
door vrij te associëren los van
realistische beperkingen

Bedenken oplossingen voor
concrete problemen uit hun
eigen leefwereld m.b.v. een
provocatie (*)

Bedenken oplossingen
voor problemen m.b.v. een
provocatie

Bedenken oplossingen
voor problemen m.b.v. een
provocatie

Gebruiken provocaties om een
vastgelopen denkproces terug
op te starten

Bedenken een voorwerp, idee of
handeling dat voldoet aan een
opgegeven kenmerk

Rubriceren ideeën volgens
bepaalde kenmerken en
bedenken nieuwe ideeën met
een opgegeven kenmerk

Analyseren een idee om
bruikbare kenmerken te
genereren en bedenken nieuwe
ideeën met deze kenmerken

Analyseren een idee om
bruikbare kenmerken te
genereren en bedenken nieuwe
ideeën met deze kenmerken

Bedenken ideeën voor een
probleemstelling binnen
vooraf bepaalde deelthema’s/
invalshoeken

Bedenken ideeën volgens
verschillende invalshoeken om
een probleem aan te pakken

Bedenken ideeën volgens
verschillende invalshoeken om
een probleem aan te pakken

ET WT10, ET WT2.11, ET WT2.12,
WT2.14, ET SV1.2, ET LL4

ET WT10, ET WT2.11, ET WT2.12,
WT2.14, ET SV1.2, ET LL4
VOET ST 2, 3, 4, 8, 9

VOET ST 2, 3, 4, 8, 9

OD WT2.9, OD MZ6.1, OD MZ6.5,
OD MM3.3

(*) Provocatie = Een (uitdagende) handeling of idee met als doel een reactie uit te lokken.
Je kan bijvoorbeeld een omkering gebruiken. Als je nadenkt over het vraagstuk “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen met de
fiets naar school komen?” kan je het denkproces op gang brengen via de omgekeerde insteek (“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat geen enkel kind nog
met de fiets naar school komt?”).
Een andere mogelijkheid is het gebruik van een willekeurig element. Tracht een uitdaging aan te pakken m.b.v. bijvoorbeeld een willekeurig gekozen
woord uit een woordenzakje en bekijk welke verschillende ideeën en invalshoeken naar boven komen.
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D. De leerlingen gaan kritisch om met diverse mediabronnen en produceren constructieve mediacontent.
3-5

6-9

10-14

15-18

Ervaren verschillende soorten
media(*) in de eigen omgeving
en uiten hun mening hierover

Ervaren verschillende soorten
media en uiten hun mening
hierover

Gebruiken onder begeleiding
verschillende soorten media

Gebruiken doelmatig(**)
verschillende soorten media

Onderzoeken een mediabron
op doel(***), doelgroep en
belangen

Onderzoeken onder begeleiding
mediabronnen kritisch en
evalueren ze naar relevantie en
betrouwbaarheid

Onderzoeken mediabronnen
kritisch en evalueren ze naar
relevantie en betrouwbaarheid

Reflecteren over de doelen van
media waarmee ze in contact
komen

Reflecteren over de impact van
media op het (bestendigen van
het) eigen wereldbeeld en dat
van anderen

Reflecteren over de impact van
media op het (bestendigen van
het) eigen wereldbeeld en dat
van anderen

Reflecteren over zichzelf
als producent van online
mediacontent(****) i.f.v.
een constructieve online
aanwezigheid.

Reflecteren over zichzelf
als producent van online
mediacontent i.f.v. een
constructieve online
aanwezigheid.

ET MM5.1, ET ND3.7, ET ICT1, ET ICT2,
ET ICT6, ET ICT8
VOET ST 14, 15

VOET ST 14, 15

OD MM2.5, OD ND3.1, OD ND3.4,
ICT1

ET MM5.1, ET ND3.7, ET ICT1, ET ICT2,
ET ICT6, ET ICT8

(*) Krant, tijdschrift, boek, sociale media, foto, website, wetenschappelijk artikel, muziek, televisie,…
(**) Presentaties maken via Powerpoint of Prezi, betrouwbare websites of boeken gebruiken voor een schooltaak, geen openbare media gebruiken
voor privé-zaken,…
(***) Informeren, diverteren, overtuigen (reclame, propaganda,…),…
(****) Voorbeelden van online mediacontent zijn reacties op nieuwsberichten, blog, vlog, posts op sociale media,…
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ATTITUDELUIK: ACTIEGERICHTHEID EN ENGAGEMENT
Vakken secundair: maatschappelijke vorming, economie, psychologie, pedagogie, cultuurwetenschappen,
gedragswetenschappen, gezinstechnieken, haartooi, opvoedkunde, recht, sociale wetenschappen,…
A. De leerlingen staan open voor de noden van anderen en ontwikkelen een zin voor sociaal ondernemerschap.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Dragen in hun directe omgeving
zorg voor hun medemens

Dragen in hun directe omgeving
zorg voor hun medemens

Dragen in hun directe omgeving
zorg voor hun medemens

Dragen in hun directe omgeving
zorg voor hun medemens

Staan open op de noden van
andere mensen en zijn bereid
om actie te ondernemen om
andermans noden in te vullen

Reflecteren over algemenere
noden van mensen(groepen)
in hun omgeving en zijn
bereid om vandaaruit acties te
ontwikkelen

Reflecteren vanuit een
begrip van solidariteit over
algemenere noden van
mensen(groepen) in hun
omgeving en zetten hun denken doevaardigheden in om naar
oplossingen te zoeken

Reflecteren vanuit een
begrip van solidariteit over
algemenere noden van
mensen(groepen) in de wereld
en bedenken creatieve en
concrete oplossingen om een
positieve impact te hebben op
het leven van deze mensen

Plaatsen hun eigen sociale
acties in de context van
lokale initiatieven en voelen
zich gesterkt door de brede
draagkracht voor sociale acties
in hun buurt

Plaatsen hun eigen sociale
acties in de context van
lokale en globale activistische
burgerbewegingen en
voelen zich gesterkt door de
wereldwijde inzet voor een
betere wereld

ET WT2.9, 2.16, 2.17, 2.18
VOET ST 10, 27, VOET C 5.4, 6.3,
6.9, 7.3
ILC 7

VOET ST 10, 27
VOET C 5.4, 6.3, 6.9, 7.3
ILC 7

OD WT2.3, 2.4

ET SV1.3
ET WT2.9, 2.16, 2.17, 2.18
ILC 7

B. De leerlingen trainen hun vermogen om zelfgestuurd betekenisvolle acties te ondernemen in hun leerproces en
te leren uit hun acties.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Trainen zichzelf op hun
‘executieve functies’
(impulsbeheersing en focus,
geheugentraining, flexibiliteit)

Verwerven de
basisleerstrategieën en
houdingen en maken onder
begeleiding gerichte keuzes
voor de juiste leerstrategie

Verwerven basisleerstrategieën
en –houdingen en maken
autonome keuzes in hun
leerproces

Koppelen geavanceerde
leerstrategieën en –houdingen
aan hun eigen persoonlijkheid
en maken de – voor hen –
meest renderende keuzes in
hun leerproces

Nemen onder begeleiding
initiatief om acties aan te
vatten

Reflecteren onder begeleiding
over het leerproces dat ze door
acties te doen doormaken

Reflecteren onder begeleiding
over het leerproces dat ze door
acties te doen doormaken

Reflecteren zelfstandig en in
interactie met anderen over het
product en het leerproces dat ze
door acties te doen doormaken

OD WT2.9, OD LO3.13

ET LL4, 5, 6

ET LL4, 5, 6
VOET ST 20, ET LL 13

VOET ST 20, ET LL 13
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C. De leerlingen durven zich taken aan te meten en zich verantwoordelijk te stellen voor de uitvoering ervan.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Plannen onder begeleiding
een taak en nemen
verantwoordelijkheid voor de
uitvoering

Plannen onder begeleiding een
beperkt takenpakket en nemen
verantwoordelijkheid voor de
uitvoering

Denken na over de verdeling
en planning van een beperkt
takenpakket en nemen
verantwoordelijkheid voor de
uitvoering

Maken voor grotere
takenpakketten een (project-)
planning op en nemen
verantwoordelijkheid voor de
uitvoering

OD WT2.6, OD LO3.13

ET LL 4, ET MM3.3, ET SV1.5

ET LL4, ET MM3.3, ET SV1.5
ET LL10, VOET ST 2, 3, 4, 10, 19

ET LL6/7, VOET ST 2, 3, 4, 10, 19

D. De leerlingen tonen zich vanuit hun specifieke rol betrokken bij het eindresultaat.
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3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Geven aan of bepaalde acties
geslaagd of niet geslaagd zijn

Geven aan of bepaalde
acties geslaagd of niet
geslaagd zijn en doen onder
begeleiding voorstellen tot
leer- en verbeterpunten voor
toekomstige acties

Geven aan of bepaalde acties
geslaagd of niet geslaagd zijn
en illustreren onder begeleiding
welke factoren bij zichzelf het
welslagen hebben bevorderd of
belemmerd

Geven aan of bepaalde acties
geslaagd of niet geslaagd zijn
en illustreren welke factoren bij
zichzelf het welslagen hebben
bevorderd of belemmerd

OD WT2.7

ET LO3.1, ET LL4, ET MM3.3

ET LO3.1, ET LL4, ET MM3.3
VOET ST 4, 19

VOET ST 4, 19

2. DE DEMOCRATISCHE SCHOOL:
VERTROUWEN IN DEMOCRATISCHE
PROCESSEN

Een actieve burger hoort te weten hoe de samenleving gestructureerd is,
zodat hij er rekening mee kan houden en zich er weerbaar in op kan stellen.
Actief burgerschap is ook onlosmakelijk verbonden met democratie, een
staatsvorm die veel meer inhoudt dan alleen maar ‘gaan stemmen’, en die
van al zijn burgers een actieve en hoogstpersoonlijke participatie vraagt.
Participeren is een kunst, net als samenwerken, die in een democratie nodig
is om collectieve actie op te zetten. Dit alles in een sfeer van wederzijds respect
en verbondenheid die kenmerkend is voor bloeiende democratieën.
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KENNISLUIK: DEMOCRATIE
Vakken secundair: LBV, maatschappelijke vorming, geschiedenis, media, kunstgeschiedenis, economie,
psychologie, PAV, cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, recht, sociale wetenschappen,…
A. De leerlingen verwerven inzicht in de structuren van de samenleving.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Kunnen beschrijven hoe hun
omgeving georganiseerd is
(mezelf, mijn familie, mijn
school, mijn buurt, mijn land,
onze wereld)

Kunnen beschrijven hoe de
wereld georganiseerd is
(groepen, gemeenschappen,
dorpen en steden, landen,
regio’s)

Kunnen uitleggen hoe lokale,
nationale en globale structuren
en systemen georganiseerd
zijn op het vlak van regels,
gewoonten en gebruiken,
rechtssysteem

Kunnen de concepten global
governance, good governance,
rule of law, transparantie
omschrijven

Kennen het principe van de
representatieve democratie en
weten hoe ze via verkiezingen
impact kunnen hebben op de
politieke besluitvorming

Reflecteren over de voor- en
nadelen van de representatieve
democratie in het nastreven van
het gemeenschappelijk goed

ET MM2.14, 2.15, 2.17
VOET C 5.1

VOET C 5.1

OD MM2.6, 2.7

ET MM2.14, 2.16, 2.17
ILC 8, 10, 11

B. De leerlingen ontwikkelen een genuanceerde visie op de samenleving en kunnen democratische samenlevingen
van andere samenlevingsvormen onderscheiden.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Weten dat er in elke
‘organisatie’ regels en afspraken
bestaan

Erkennen de noodzaak
van regels en
verantwoordelijkheden, rechten
en plichten

Ontwikkelen een inzicht
in verschillende politieke
systemen, hun onderlinge
verschillen en gelijkenissen

Kennen de voornaamste
politieke visies op de
samenleving (liberalisme,
socialisme, nationalisme)
en kunnen deze tegenover
alternatieve visies plaatsen

Begrijpen dat bij overtreding
van regels sancties volgen

Weten hoe regels worden
opgemaakt en aangepast

Erkennen dat regels die
op globaal niveau worden
vastgelegd een impact
hebben op individuen,
gemeenschappen en landen

Kennen de belangrijkste
principes van de rechtstaat en
de scheiding der machten

Zien in dat niet iedereen
even veel invloed heeft op
de beslissingen die genomen
worden binnen een groep

Zien in dat een democratie niet
altijd betekent dat iedereen
even veel macht heeft

Kennen de voornaamste
internationale instellingen en
global governance structuren
Weten dat regels en
beslissingsstructuren op
verschillende niveaus worden
gemaakt en impact hebben op
andere niveaus
Erkennen het belang van
collectieve actie en de rol van
burgerinitiatieven en sociale
bewegingen hierin

OD LO3.12, 3.13, OD MM2.6, 2.7
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ET MM2.13, 2.14
ILC 24

ET MM2.13, 2.14
VOET C 3.2, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10
ILC 24

VOET C3.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.9,
5.10, 5.12

C. De leerlingen verwerven inzicht in de basiscomponenten van lidmaatschap van een gemeenschap.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Ervaren onder begeleiding wat
het betekent om tot een groep
te behoren

Kunnen benoemen wat het
betekent om lid te zijn van een
groep

Kunnen benoemen wat het
betekent om volwaardig
deel uit te maken van een
maatschappij

Zien wereldburgerschap als
een logische uitbreiding van
lidmaatschap van een lokale
gemeenschap, maar erkennen
ook de uitdagingen van dit
concept

Benoemen het belang van
afspraken en het nemen van
verantwoordelijkheid

Begrijpen dat leven in een
maatschappij een aantal
vrijheden, maar ook een aantal
verantwoordelijkheden inhoudt

Staan kritisch stil bij de
uitdagingen die het samenleven
in een maatschappij met zich
meebrengt
Hanteren in de omgang met
elkaar het principe van morele
wederkerigheid

OD MM1.9, 1.10, 1.11

OD MM1.7
ILC 3, 8, 20

OD MM1.7
VOET C 5.1, 5.5
ILC 20

VOET C 5.13, 7.1, 7.2
ILC 19

VAARDIGHEDENLUIK: SAMENWERKEN EN PARTICIPEREN
Vakken secundair: alle groepswerkvakken!
A. De leerlingen beschouwen ideeën ontwikkelen als een gezamenlijk proces waarbij ze op een constructieve
manier feedback kunnen geven en krijgen.
3-5

6-9

10-14

15-18

Gebruiken de ideeën en
handelingen van anderen
als inspiratiebron voor eigen
ideeën en handelingen

Gebruiken de ideeën en
handelingen van anderen
als inspiratiebron voor eigen
ideeën en handelingen

Bedenken in overleg met
anderen gezamenlijk ideeën

Stellen hun denkvermogen
ter beschikking in een groep
om gezamenlijke ideeën te
bedenken

Reflecteren over hoe ideeën en
handelingen kunnen inspireren
en aanzetten tot nieuwe ideeën

Beseffen dat een idee
ontwikkelen een gezamenlijk
proces is

Beschouwen ideeontwikkeling
via een gezamenlijk proces als
een meerwaarde

Durven gedachten en gevoelens
uiten over een idee

Benoemen de sterke en zwakke
elementen van een idee en
bedenken alternatieven om de
zwaktes om te buigen

Geven feedback volgens
de regels om een idee te
versterken

Geven feedback volgens
de regels om een idee te
versterken

Staan open voor suggesties van
hun omgeving om ideeën te
versterken

Staan open voor feedback om
ideeën te versterken

Staan open voor feedback om
ideeën te versterken

Vragen feedback en gebruiken
deze om ideeën te versterken

Reflecteren onder begeleiding
over hun gevoelens bij
gekregen feedback

Reflecteren over welke feedback
zinvol is en welke niet

Geven aan welke feedback
zinvol is en welke niet

ET MZ1.6, ET MM1.7, ET ND1.8,
ET ND2.6, ET ND2.10, ET SV1.4,
ET SV1.6, ET SV1.9
ILC 4, 12, 17

ET MZ1.6, ET MM1.7, ET ND1.8,
ET ND2.6, ET ND2.10, ET SV1.4,
ET SV1.6, ET SV1.9
VOET ST 2, 5, 11, 13, 18, 25
ILC 4, 12, 17

VOET ST 2, 5, 11, 13, 18, 25
ILC 4, 12, 17

OD MM1.1, OD MZ6.1, OD M3.1,
OD M3.3
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B. De leerlingen streven een participatief beslissingsproces na.
3-5

6-9

10-14

15-18

Ervaren en aanvaarden
dat een groepsbeslissing
genomen wordt door een
meerderheidsstemming

Onderzoeken onder begeleiding
verschillende vormen (*) van
beslissen in concrete situaties

Nemen onder begeleiding
gezamenlijk beslissingen
door verschillende belangen
in overweging te nemen en
expertise te laten meespelen in
de uiteindelijke beslissing

Nemen gezamenlijk
beslissingen door verschillende
belangen in overweging te
nemen en expertise te laten
meespelen in de uiteindelijke
beslissing

Reflecteren onder begeleiding
over verschillende vormen van
beslissen

Scharen zich achter een
gezamenlijk genomen
beslissing

Scharen zich achter een
gezamenlijk genomen
beslissing

Ervaren dat een idee meer kans
heeft om gekozen te worden als
verschillende mensen achter
het idee staan

Reflecteren over de nood aan
een breed draagvlak bij het
doorvoeren van ideeën en
beslissingen

Maken gebruik van bottomup strategieën om een breed
draagvlak te creëren voor
ideeën en beslissingen

ET SV1.6, ET SV1.7
ILC 23

ET SV1.6, ET SV1.7
VOET ST 12, VOET C 3.2, 5.2
ILC 23

VOET ST 12, VOET C 3.2, 5.2
ILC 23

OD MM1.9, OD MM1.10

(*) Autoritaire of top-down beslissing, meerderheidsbeslissing, participatieve beslissing,…

C. De leerlingen nemen verantwoordelijkheid om het resultaat van een participatief beslissingsproces uit te
voeren en kunnen het gehele (participatie)proces op een constructieve manier evalueren (d.m.v. zelf-, peer-, en
systeemevaluatie).
3-5

6-9

10-14

15-18

Nemen verantwoordelijkheid
om bij gezamenlijke projecten
de eigen taak uit te voeren

Nemen verantwoordelijkheid
om bij gezamenlijke projecten
de eigen taak uit te voeren

Nemen verantwoordelijkheid
om bij gezamenlijke projecten
de gezamenlijke taak uit te
voeren

Nemen verantwoordelijkheid
om bij gezamenlijke projecten
de gezamenlijke taak uit te
voeren en anderen op hun
verantwoordelijkheid te wijzen

Maken onder begeleiding
praktische afspraken (tijdskader,
taakverdeling,…) voor het
uitvoeren van de taak

Maken praktische afspraken
voor het uitvoeren van de taak

Maken praktische afspraken
voor het uitvoeren van de taak

Geven aan wat ze nodig hebben
om de taak te volbrengen

Communiceren transparant
over de vorderingen van de
gezamenlijke taak

Geven aan wanneer de eigen
taak is uitgevoerd

Evalueren zichzelf, anderen en
het systeem m.b.v. gerichte
vragen over het product en
het (participatie)proces en de
relaties tussen de teamleden.

Evalueren zichzelf, anderen en
het systeem m.b.v. gerichte
vragen over het product en
het (participatie)proces en de
relaties tussen de teamleden.

Evalueren zichzelf, anderen en
het systeem m.b.v. gerichte
vragen over het product en
het (participatie)proces en de
relaties tussen de teamleden.

Uiten hun gevoel en mening
over de relaties, het proces en
het eindresultaat

Uiten hoe zij hebben kunnen
participeren, welke zaken goed
waren en welke zaken in de
toekomst beter kunnen (en hoe)

Uiten hoe het participatieproces
is verlopen, welke zaken goed
waren en welke zaken in de
toekomst beter kunnen (en hoe)

Uiten hoe het participatieproces
is verlopen, welke zaken goed
waren en welke zaken in de
toekomst beter kunnen (en hoe)

Geven aan wat ze willen
evalueren

Geven aan wat ze willen
evalueren

ET MM1.1, ET MM3.1, ET MM3.3,
ET SV1.4, ET SV1.5, ET SV3, ET LL5
VOET ST 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 25,
VOET C 5.1
ILC 4, 12

VOET ST 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 25,
VOET C 5.1
ILC 4, 12

OD MM1.2, OD MM 1.3,
OD MM1.11, OD MM3.4, OD MM3.6
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ET MM1.1, ET MM3.1, ET MM3.3,
ET SV1.4, ET LL5
ILC 4, 12

ATTITUDELUIK: RESPECT EN STREVEN NAAR VERBONDENHEID
Vakken secundair: LBV, maatschappelijke vorming, geschiedenis, media, kunstgeschiedenis, economie,
esthetica, psychologie, pedagogie, cultuurwetenschappen, opvoedkunde, recht, sociale wetenschappen,…
A. De leerlingen voelen zich betrokken op en tonen zich loyaal aan een – in hun beleving – steeds breder wordende
gemeenschap.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Ervaren de meerwaarde van
betekenisvolle relaties (familie,
vriendjes)

Voelen zich lid van diverse
gemeenschappen (school,
lokale gemeenschap, land,
wereld) vanuit dingen die men
deelt met elkaar (waarden en
normen, taal, geschiedenis,
cultuur, …)

Engageren zich bewust naar de
gemeenschappen waartoe men
behoort

Voelen zich op een
betekenisvolle manier
verbonden met
gemeenschappen op
verschillende niveaus

Voelen zich gehecht aan het
waarden- en normenkader van
de gemeenschappen waartoe
men zich rekent
OD MM1.9

ET MM1.7, 2.8
ILC 5, 6

ET MM1.7, 2.8
ILC 4, 7
VOET ST 10

ILC 22, 23
VOET C 7.3

B. De leerlingen tonen oprechte interesse en respect voor de anderen.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Staan open voor wie niet
tot de eigen groep behoort

Betonen respect voor de
gevoelens en ideeën van
anderen en voor de rechten van
anderen

Voelen zich verbonden
met anderen en tonen
betrokkenheid op anderen

Nemen een actief pluralistische
houding aan

Zijn verdraagzaam ten aanzien
van de ander vanuit een
oprechte betrokkenheid
OD MM2.5

ET MZ1.1, 6.2, 6.5, ET SV1.2
ILC 5, 6

ET MZ1.1, 6.2, 6.5, ET SV1.2
VOET ST 5
ILC 14

VOET ST 16, 17, VOET C 7.2
ILC 14
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C. De leerlingen nemen een democratische grondhouding aan in groepsprocessen.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Hanteren een houding van fair
play

Zijn ervan overtuigd dat
iedereen moet kunnen
meedoen en erbij hoort

Zijn gericht op het sluiten van
compromissen en het zoeken
naar consensus

Reflecteren over de beste
methodes en structuren om
in overleg compromis en
consensus te vinden

Aanvaarden dat iedereen op
evenwaardige wijze meedoet

Vinden het belangrijk dat
beslissingen samen worden
genomen

Tonen respect en staan open
voor de waarden en leefregels
van anderen

Reflecteren over de beste
manieren om wederzijds
respect voor waarden en
leefregels in de samenleving
te waarborgen, en staan
kritisch tegenover houdingen
die de verbondenheid in de
samenleving ondergraven

ET LO3.3, ET MZ6.2, ET MM2.8,
ET SV2

ET LO3.3, ET MZ6.2, ET MM2.8,
ET SV2
VOET ST 19, VOET C 3.3, 3.9
ILC 22, 24

VOET ST 19
ILC 22, 23

Aanvaarden dat beslissingen
samen worden genomen
worden
OD MM2.8
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3. DE VREEDZAME SCHOOL:
CONFLICTEN MANAGEN EN ALS
LEERHEFBOOM GEBRUIKEN

Dat er conflicten zijn in een samenleving, is een evidentie. Het is vooral
belangrijk om er constructief en vreedzaam mee om te gaan. Wie in staat is
zich een weloverwogen oordeel te vormen, geeft zichzelf kansen om rustig
en rationeel naar conflicten te kijken. Communicatieve vaardigheden zijn
uiteraard ook krachtige instrumenten om het vreedzaam met elkaar oneens
te zijn. Tot slot streven we samen naar een alomvattend klimaat van vrede en
veiligheid, zodat noch groot oorlogsgeweld noch klein pestgeweld een kans
krijgen op school.
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KENNISLUIK: OORDEELSVORMING
Vakken secundair: taalvakken, maatschappelijke vorming, geschiedenis, PAV, cultuurwetenschappen,
gedragswetenschappen, sociale wetenschappen, recht, LBV, media, psychologie, beeld- en mediacultuur,…
A. De leerlingen verwerven inzicht in feiten, meningen en argumenten.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Vertellen in eenvoudige taal
de feitelijke gebeurtenissen en
geven hun persoonlijke mening
over de gebeurtenissen

Verwerven inzicht in het
verschil tussen feiten,
meningen en argumenten

Onderkennen dat feitelijke
argumenten zwaarder
doorwegen in een discussie/
debat dan argumenten die
louter op de persoonlijke
mening zijn gebaseerd

Bakenen systematisch feiten
en meningen van elkaar af
bij de beoordeling van een
gebeurtenis

Onderbouwen hun meningen
met eenvoudige argumenten

Verwerven inzicht in mogelijke
strategieën om de persoonlijke
mening zo sterk mogelijk te
onderbouwen met argumenten
en feiten (bv. verwijzen naar
regels, waarden en normen,
gebruik maken van empathie…)

Verwerven al doende inzicht in
de principes van overtuigend
spreken, en leren dat ze hierbij
moeten rekening houden met
de personen die ze willen
overtuigen

Erkennen dat een argument
niet elk doelpubliek zal
overtuigen, en dat een
succesvolle spreker bij het
brengen van een overtuigende
boodschap vaak zijn of haar
argumentatie en framing
aanpast aan het waardenkader
van het doelpubliek

Verwerven inzicht in het
belang van het recht op vrije
meningsuiting

Verwerven inzicht in het belang
én de complexiteit van het recht
op vrije meningsuiting

ET ND2.1, 2.9, 2.10, 4.4, 5.1, 5.2, ET
MM3.10, ET LL6, ET SV1.6
VOET C 3.6

VOET ST 11, VOET C 3.6
ILC 19, 20

OD ND2.12, OD MM1.2

ET ND2.1, 2.9, 2.10, 4.4, 5.1, 5.2, ET
MM3.10, ET LL6, ET SV1.6

B. De leerlingen verwerven inzicht in de complexiteit van conflicten en mogelijke gevolgen.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Weten dat mensen in eenzelfde
situatie op een verschillende
wijze kunnen reageren en dat
dit soms tot conflicten kan
leiden.

Verwerven inzicht in de
complexiteit van conflicten (bv.
wat juist en fout is, is niet altijd
even eenduidig; beide partijen
hebben soms een stukje gelijk)

Onderkennen de normaliteit
van conflicten in een
maatschappij als gevolg
van tegenstrijdige wensen,
belangen en meningen
aangaande recht doen aan de
betrokkenen

Kunnen kritisch reflecteren
over de functie en het nut van
conflicten in de samenleving

Kunnen aangeven wat ze
wensen en kunnen aangeven
wanneer ze vinden dat hun
belangen geschaad worden

Erkennen dat er verschillende
manieren zijn om hun belangen
bij conflicten te uiten

Maken consequent een
onderscheid tussen meer
en minder confronterende
manieren om belangen bij een
conflict tot uiting te brengen

Verwerven inzicht in het
verschil tussen extreme en
gematigde meningen en
kunnen kritisch reflecteren
over hun verschillend effect op
polarisatie

Verwerven een basisinzicht
in strategieën om conflicten
te vermijden of tot een
aanvaardbare oplossing te
komen

Onderkennen het belang van
consensus en rechtvaardigheid
in conflictmanagement

Verwerven inzicht in het
verschil tussen een open
dialoog en een debat en
kunnen kritisch reflecteren over
hun verschillende uitwerking in
het streven naar consensus

ET ND7, ET MM1.4, 1.5, 1.6, ET
WT1.25, ET LL4, ET SV1.6
ILC 3

ET ND7, ET MM1.4, 1.5, 1.6, ET
WT1.25, ET LL4, ET SV1.6
VOET C 3.9, 7.5
ILC 3, 11, 19

ILC 16

OD MM2.8
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C. De leerlingen ontwikkelen zich in het vormen van een rationeel oordeel bij morele dilemma’s.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Onderkennen dat alle
handelingen gevolgen hebben
die niet altijd allemaal gewenst
zijn

Erkennen dat er morele
dilemma’s bestaan waarbij er
geen perfecte oplossing bestaat

Verwerven inzicht in strategieën
om in een moreel dilemma de
wensen, belangen en rechten
van alle betrokkenen ten
opzichte van elkaar af te wegen
met het oog op een moreel
aanvaardbare uitkomst

Verwerven inzicht in strategieën
om wensen, belangen en
rechten consequent in kaart te
brengen en op basis daarvan
een aanvaardbaar oordeel te
vormen

Verwerven inzicht in de
basisconcepten van moreel juist
en moreel fout bij duidelijke
morele dilemma’s (bv. mag
ik de fiets stelen van mijn
buurjongen?)

Erkennen dat bij het vormen
van een moreel oordeel
emoties een heel belangrijke rol
spelen en bijgevolg het maken
van een rationele beslissing
kunnen bemoeilijken

Verwerven inzicht in strategieën
om mogelijke belemmeringen
bij het vormen van een
rationeel moreel oordeel
(conformisme, invloed v.d.
media, emoties…) te erkennen
en op een correcte manier
te wegen, zodat deze niet de
bovenhand krijgen in de morele
oordeelsvorming

Onderscheiden op grond van
een doorgedreven analyse
rationele van irrationele
oordelen en streven naar een
bewuste waardering van elk van
beide soorten oordelen

Onderkennen dat elke morele
keuze een persoonlijke keuze is

Wapenen zich tegen de
invloed van groepsdynamische
processen bij het vormen van
een autonoom oordeel

Onderkennen het belang van
zelfstandig kritisch denken
in morele oordeelsvorming
en de vele voorbeelden van
schrijnende gevolgen van
blind conformisme in morele
oordeelsvorming uit de
geschiedenis

Stellen onder begeleiding hun
persoonlijk moreel oordeel uit

Stellen hun persoonlijk moreel
oordeel uit

Verwerven een duurzaam
inzicht in denkstrategieën om
het persoonlijke morele oordeel
te leren uitstellen

ET ND5.1, LL1, 2, 3

ND5.1, LL1, 2, 3
VOET ST 11, 12, 13
ILC 16, 19

VOET ST 11, 12, 13
ILC 16, 19

OD ND1.6, OD MM1.1, 1.2
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D. De leerlingen ontwikkelen strategieën om tot een integere oordeelsvorming te komen.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Onderkennen het belang van
zorg dragen voor de nabije
omgeving

Verwerven inzicht in strategieën
om zowel de positieve als
negatieve gevolgen van simpele
morele beslissingen en de
impact ervan op de betrokkenen
in te schatten

Verwerven inzicht in strategieën
om morele oordeelsvorming toe
te passen op hun persoonlijke
handelingen en overtuigingen

Verwerven inzicht in strategieën
om zowel de positieve als
negatieve gevolgen van
complexe morele beslissingen
en de impact ervan in te
schatten

Verwerven inzicht in
de basisconcepten van
morele oordeelsvorming,
morele intuïtie en morele
verantwoordelijkheid

Verwerven inzicht in het
basisconcept van integriteit

Verwerven inzicht in en kunnen
kritisch reflecteren over de
concepten rechthebbenden,
empathie en integriteit op een
abstract niveau

Onderkennen dat ook de
beslissing om niet te handelen
een morele beslissing is

Kunnen kritisch reflecteren over
de voor- en nadelen van het
moreel juiste doen
Verwerven inzicht in de
waardenkaders die invloed
hebben op onze morele
oordeelsvorming en kunnen
kritisch reflecteren over de mate
waarin deze kaders aan de basis
(kunnen) liggen van conflicten
vroeger en nu

OD MM1.5, 1.7
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ET SV1.3, 1.6, 1.9
ILC 20

ET SV1.3, 1.6, 1.9
ILC 1, 18

ILC 18, 19

VAARDIGHEDENLUIK: DEBATTEREN EN DIALOGEREN
Vakken secundair: taalvakken, LBV, maatschappelijke vorming, PAV, alle vakken waarbij bronnenonderzoek
wordt gebruikt,…
A. De leerlingen kunnen op constructieve wijze deelnemen aan een gesprek door de principes van geweldloze
communicatie consequent toe te passen.
3-5

6-9

10-14

15-18

Luisteren onder begeleiding
met aandacht naar een
boodschap

Luisteren onder begeleiding
met aandacht naar elkaar

Luisteren met de intentie om
inhoudelijk voort te bouwen op
de andere

Luisteren met de intentie om
inhoudelijk voort te bouwen op
de andere

Durven gedachten en gevoelens
uiten

Durven gedachten en gevoelens
uiten m.b.v. een ‘ik-boodschap’
en ervaren dat deze kunnen
verschillen van anderen

Uiten genuanceerd gedachten
en gevoelens door na te denken
over de woordkeuze volgens
de principes van geweldloze
communicatie

Uiten genuanceerd gedachten
en gevoelens door na te denken
over de woordkeuze volgens
de principes van geweldloze
communicatie

Geven onder begeleiding aan
wanneer ze zich niet goed of
veilig voelen zonder de schuld
voor dit gevoel direct bij een
ander te leggen

Nemen onder begeleiding een
empathische luisterhouding
aan

Zien de meerwaarde van een
empathische luisterhouding in

Nemen bewust een
empathische luisterhouding
aan volgens de principes van
geweldloze communicatie en
dragen deze principes uit naar
anderen

OD ND1.1, OD ND1.2, OD ND1.3, OD
ND1.6, OD ND2.2, OD ND2.12, OD
MM1.1, OD MZ6.4

ET ND1.3, ET ND1.9, ET ND2.6, ET
MM1.1, ET SV2
ILC 4, 5, 14, 17

ET ND1.3, ET ND1.9, ET ND2.6, ET
MM1.1, ET SV2
VOET ST 1, 5, 18
ILC 4, 5, 14, 17

VOET ST 1, 5, 18
ILC 4, 5, 14, 17

B. De leerlingen debatteren op basis van onderbouwde argumenten en zijn kritisch t.a.v. drogredeneringen.
3-5

6-9

10-14

15-18

Durven vragen te stellen

Stellen gericht vragen over
datgene waarover ze meer
willen weten

Stellen kritische vragen

Stellen kritische vragen

Geven voorbeelden vanuit hun
leefwereld

Geven onder begeleiding
(tegen)voorbeelden en
(tegen)argumenten om hun
standpunt te verduidelijken

Geven (tegen)voorbeelden en
(tegen)argumenten om hun
standpunt kracht bij te zetten

Gebruiken op een zelfstandige
en functionele manier
(tegen)voorbeelden en
(tegen)argumenten in een
gesprek

Onderscheiden onder
begeleiding waardevolle
redeneringen van drogredenen

Herkennen drogredenen en
gaan hier kritisch mee om

Reflecteren kritisch over
de aantrekkingskracht van
drogredenen en de mogelijke
impact van drogredenen op de
samenleving

Reflecteren kritisch over
de aantrekkingskracht van
drogredenen en de mogelijke
impact van drogredenen op de
samenleving

ET ND2.2, 2.10
VOET ST 11
ILC17

VOET ST 11, ILC17

Verantwoorden hun keuze op
verbale of non-verbale wijze

OD ND2.6, 2.7, 2.8

ET ND2.2, 2.10
ILC 17
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C. De leerlingen onderzoeken verscheidene (op waarden gebaseerde) standpunten en zijn bereid hun eigen
standpunten bij te stellen.
3-5

6-9

10-14

15-18

Durven hun eigen standpunt
uiten

Ervaren dat anderen anders
denken en durven hun eigen
standpunt te veranderen

Onderzoeken onder begeleiding
standpunten en waarden

Nemen initiatief om andere
standpunten en waarden te
onderzoeken

Verkennen standpunten en de
betekenis van waarden op basis
van een concrete situatie

Verkennen standpunten en de
betekenis van waarden op basis
van een concrete situatie

Onderzoeken onder begeleiding
diverse bronnen om hun initieel
standpunt aan af te toetsen

Onderzoeken diverse bronnen
om hun initieel standpunt aan
af te toetsen en waar nodig bij
te stellen

Vergelijken elkaars standpunten
en waarden en beseffen dat er
verschillen en overeenkomsten
zijn

Vergelijken elkaars standpunten
en waarden en beseffen dat er
verschillen en overeenkomsten
zijn

Vergelijken elkaars standpunten
en waarden en beseffen dat er
verschillen en overeenkomsten
zijn

ET ND2.2, 2.10
ILC 4, 12

ET ND2.2, 2.10
VOET ST 11
ILC 4, 12

VOET ST 11
ILC4, 12

OD ND2.6, 2.7, 2.8

D. De leerlingen beseffen dat zinvolle gesprekken een belangrijke bron zijn van waardenverkenning en
-verandering bij zichzelf en anderen.
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3-5

6-9

10-14

15-18

Reflecteren onder begeleiding
over het eigen gedrag bij het
gesprek

Reflecteren onder begeleiding
over hun eigen bijdrage in het
gesprek

Reflecteren over hun eigen
bijdrage en dat van anderen
in functie van toekomstige
gesprekken

Reflecteren over hun
kernwaarden in functie van
toekomstige gesprekken

OD MM1.4

ET SV1.9
ILC 16

ET SV1.9
VOET ST 21
ILC 16

VOET ST 21
ILC 16

ATTITUDELUIK: STREVEN NAAR VEILIGHEID EN VREEDZAAMHEID
Vakken secundair: LBV, maatschappelijke vorming, geschiedenis, cultuurwetenschappen, sociale
wetenschappen,…
A. De leerlingen verwerven strategieën om conflicten op een niet-gewelddadige manier op te lossen.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Hanteren onder begeleiding
basisstrategieën om op
een vreedzame manier met
conflicten om te gaan (om
beurten spelen, sorry zeggen,
afspraken maken en naleven,…)

Hanteren zelfstandig
basisstrategieën om op
een vreedzame manier met
conflicten om te gaan (om
beurten spelen, sorry zeggen,
afspraken maken en naleven,…)

Hanteren zelfstandig
duurzame strategieën om
op een vreedzame manier
met conflicten om te gaan
(afspraken maken en naleven,
de eigen behoeften benoemen,
waardenkaders thematiseren,…)

Hanteren zelfstandig
duurzame strategieën om
op een vreedzame manier
met conflicten om te gaan
(afspraken maken en naleven,
de eigen behoeften benoemen,
waardenkaders thematiseren,…)

Nemen voor complexe
conflicten het initiatief om de
hulp van anderen in te roepen

Nemen voor complexe
conflicten het initiatief om de
hulp van anderen in te roepen

Zoeken gericht hulp bij elkaar
en bij eventuele experts om
te bemiddelen bij complexe
conflicten

ET MM1.6, 1.7

ET MM1.6, 1.7
VOET C 3.9

VOET C 3.9

OD MM1.1, 2.8

B. De leerlingen installeren in hun leer- en leefomgeving een veilige sfeer voor iedereen en ageren tegen
dynamieken die de veiligheid ondermijnen.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Tonen onder begeleiding open
gedrag en zweren pestgedrag af

Tonen open gedrag en zweren
pestgedrag af

Tonen open gedrag en zweren
pestgedrag af

Tonen open gedrag en zweren
pestgedrag af

Helpen elkaar onder
begeleiding om zich goed te
voelen in de klas

Staan bewust open voor
het welbevinden van hun
medeleerlingen en signaleren
mogelijke problemen bij zichzelf
en anderen

Werken bewust aan elkaars
welbevinden en schakelen voor
eventuele problemen de hulp
van anderen in

Ageren doelbewust tegen
verstorende elementen voor het
welbevinden van zichzelf en de
medeleerlingen, en schakelen
voor complexe problemen de
hulp van anderen in

Ondernemen pogingen om op
een niet-gewelddadige manier
uiting te geven aan frustraties

Ondernemen doelbewust
pogingen om op een nietgewelddadige manier uiting te
geven aan frustraties

Kiezen uit een arsenaal aan
strategieën om op een nietgewelddadige manier uiting te
geven aan frustraties

Kiezen na grondige analyse uit
een arsenaal aan strategieën
om op een niet-gewelddadige
manier uiting te geven aan
frustraties

OD MM1.1, 4.10

ET MM1.1, 4.14
ILC 22

ET MM 1.1, 4.14
VOET C 1.11, 1.15, 3.9
ILC 22

VOET C 1.11, 1.15, 3.9
ILC 22
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C. De leerlingen reageren op een gepaste manier op dynamieken van escalatie en polarisatie.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Herkennen mogelijke
gevaarlijke situaties en
schakelen hulp in om deze
situaties te ontmijnen

Benoemen negatieve factoren
van escalatie en polarisatie
en denken onder begeleiding
na over strategieën om deze
dynamieken te ontmijnen

Benoemen negatieve situaties
van escalatie en polarisatie
en passen onder begeleiding
strategieën toe om deze te
ontmijnen

Staan kritisch stil bij de
oorzaken van escalatie en
polarisatie, en kunnen als
bemiddelaar situaties met
dergelijke dynamieken
ontmijnen

OD MM2.8

ET MM1.6, ET SV2

ET MM1.6, ET SV2
VOET C 3.9, 7.5

VOET C 3.9, 7.5

D. De leerlingen tonen zich activisten voor vreedzaamheid in elk aspect van het samenleven.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Nemen deel aan lessen en
activiteiten die vreedzaamheid
promoten

Zijn zich ervan bewust dat
hun eigen streven naar
vreedzaamheid samenhangt
met een universeel streven naar
wereldvrede

Schrijven hun eigen streven
naar vreedzaamheid bewust
in in een lange traditie
van menselijk streven naar
wereldvrede

Schrijven hun eigen streven
naar vreedzaamheid bewust
in in een lange traditie
van menselijk streven naar
wereldvrede, en ondernemen
vandaaruit actie om
vreedzaamheid te promoten
in het lokale, nationale en
mondiale beleid
Reflecteren over het principe
van een ‘rechtvaardige oorlog’

OD MM2.8
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ET MM2.15

ET MM2.15
VOET ST 27, VOET C 7.4
ILC 23

VOET ST 27, VOET C 7.4
ILC 23

4. DE DIVERSE SCHOOL:

DE KRACHT VAN DIVERSITEIT

Om jezelf te oriënteren in de maatschappij, moet je beseffen dat die
maatschappij veelzijdig en divers is. Iedereen is uniek en heeft een eigen unieke
kijk op de wereld. In de geschiedenis en in het dagelijks leven leidt dit meer
dan eens tot dynamieken van uitsluiting van een dominante groep tegenover
minderheidsgroepen. Dit hoeft nochtans helemaal niet zo te zijn, zolang je
maar in staat bent om bruggen te bouwen tussen mensen die anders zijn en
denken dan jij. Dat alles is natuurlijk pas mogelijk wanneer je de verschillende
mogelijkheden en identiteiten in jezelf erkent en al die zaken weet te integreren
in een positief en coherent zelfbeeld.
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KENNISLUIK: DIVERSITEIT ALS NORMALITEIT EN MEERWAARDE IN DE SAMENLEVING
Vakken secundair: Taalvakken, LBV, PAV, geschiedenis, sociale wetenschappen, aardrijkskunde,
maatschappelijke vorming, media, kunstgeschiedenis, economie, esthetica, cultuurwetenschappen,
gedragswetenschappen,…
A. De leerlingen nemen gelijkenissen en verschillen als uitgangspunt in hun wereldbeeld.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Verwerven het inzicht dat
er tussen alle mensen
gelijkenissen en verschillen
bestaan

Verwerven inzicht in de factoren
die mensen onderscheiden en
met elkaar verbinden

Onderkennen het belang van
taal en tradities bij de vorming
van een culturele identiteit

Erkennen de diversiteit
binnen de diversiteit,
door de verschillende
standpunten binnen
schijnbaar gelijkgestemde
gemeenschappen op te zoeken

Weten dat een gedeelde cultuur
een belangrijke band tussen
mensen kan vormen

Verwerven het inzicht dat de
huidige culturen zelf het gevolg
zijn van diverse contacten
tussen culturen, zowel nu als in
het verleden

Erkennen het belang van de
geschiedenis op de identiteit en
cultuur van mensen (slavernij,
kolonisatie,…)

ET MZ1.1, 2.3, ET MM2.1, 2.4, 2.72.11, 3.8, ET ND7, ET SV3
ILC 1-3, 8-11, 18-20

ET MZ1.1, 2.3, ET MM2.1, 2.4, 2.72.11, 3.8, ET ND7, ET SV3
VOET ST 13, 17, 26, VOET C 7.1-7.7
ILC 1-3, 8-11, 18-20

VOET ST 13, 17, 26, VOET C 7.1-7.7
ILC 1-3, 8-11, 18-20

OD MM2.3, 2.4, 2.5

B. De leerlingen zijn zich bewust van de potentiële meerwaarde van diversiteit in de samenleving.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Erkennen dat iedereen uniek is
en er mag zijn

Kunnen voor- en nadelen van
ieders unieke perspectief in de
klas uitdrukken

Kunnen voor- en nadelen van
de diversiteit in de samenleving
bespreken

Ervaren dat complexe
wereldproblemen beter belicht
worden door diverse meningen
en perspectieven

Erkennen dat anders zijn en
denken een voordeel kan zijn in
het oplossen van conflicten en
uitdagingen

Ervaren dat interacties tussen
verschillende persoonlijkheden
en rollen tot inspirerende
oplossingen kunnen leiden

ET MZ1.1, 2.3, ET MM2.1, 4.11, ET
ND6.2, 6.4, 6.5, 7, ET SV3
VOET ST 13, 26, VOET C 7.1-7.7
ILC 1-3, 8-11, 18-20

VOET ST 13, 26, VOET C 7.1-7.7
ILC 1-3, 8-11, 18-20

OD MM2.4
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ET MZ1.1, 2.3, ET MM2.1, 4.11, ET
ND6.2, 6.4, 6.5, 7, ET SV3
ILC 1-3, 8-11, 18-20

C. De leerlingen streven naar inclusief denken en nemen kennis van historische en huidige vormen van uitsluiting
en discriminatie.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Sluiten elkaar niet uit in hun
spel en leerproces

Beseffen dat (klas)groepen de
neiging kunnen hebben om
sommige mensen uit te sluiten

Erkennen de negatieve impact
van vooroordelen op het
zelfbeeld van de slachtoffers
van uitsluiting

Nemen een kritische houding
aan tegenover de tendens
van dominante culturen om
hun wereldbeeld en taal op te
leggen aan anderen

Erkennen de negatieve impact
van vooroordelen op de
contacten tussen mensen

Erkennen de mechanismes van
racisme, uitsluiting en seksisme
en nemen er een kritische
houding tegen aan

Kennen strategieën om
slachtoffers van uitsluiting een
stem te geven en te integreren
in de groep

ET MZ6.5, ET MM2.4, 2.12, ET SV3
ILC 18

ET MZ6.5, ET MM2.4, 2.12, ET SV3
VOET ST 26, VOET C 2.5, 3.6, 7.1-7.7
ILC 18

VOET ST 26, VOET C 2.5, 3.6, 7.1-7.7
ILC 18

OD MM2.4

VAARDIGHEDENLUIK: CULTUURSENSITIEF DENKEN EN HANDELEN
Vakken secundair: Taalvakken, LBV, PAV, geschiedenis, sociale wetenschappen, aardrijkskunde,
gedragswetenschappen, psychologie…
A. De leerlingen leggen empathisch vermogen aan de dag in hun omgang met anderen.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Staan open voor de behoeften
en noden van anderen

Zijn zich bewust van de impact
van hun eigen gedrag op de
gevoelens en het welbevinden
van anderen

Onderkennen dat de houding
van de ander mee bepaald
wordt door de houding die zij
zelf aannemen

Zijn zich kritisch bewust van
de beperkingen van hun eigen
bevattingsvermogen om een
ander volledig te begrijpen,
en bevragen vandaaruit
de juistheid van hun eigen
empathische oordeel

Durven anderen aanspreken
op racistische, seksistische of
simplistische veralgemeningen

Leren onderliggende gevoelens
van mensen aflezen uit reacties,
houdingen en handelingen

Zien in dat bepaalde
culturele normen en
organisatievormen resulteren
in andere gedragingen,
uitingsvormen van emoties
en waardeverhoudingen, wat
empathisch contact soms
uitdagend maakt

ET SV1.2, 2, ET LO3.6,
ET ND1.1-1.10, 7
ILC 14, 15, 21

ET SV1.2, 2, ET LO3.6,
ET ND1.1-1.10, 7
VOET ST 1, 5, VOET C 3.1, 3.11
ILC 14, 15, 21

VOET ST 1, 5, VOET C 3.1, 3.11
ILC 14, 15, 21

OD MM1.4-1.7, OD MZ6.4,
OD ND1.1-1.6
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B. De leerlingen benaderen discussies en beslissingen vanuit multiperspectiviteit en tonen een bereidheid tot
compromis.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Komen onder begeleiding tot
afspraken die voor ieder kind
acceptabel zijn

Kunnen zich in diverse
standpunten verplaatsen
bij het benaderen van een
problematiek

Nemen in hun interacties
bewust afstand van
vooroordelen en simplificaties

Staan kritisch tegenover
vooroordelen en simplificaties
in populistische discoursen

Kunnen samen onderzoeken
hoe ze eenvoudige disputen zo
goed mogelijk en met inbegrip
van alle betrokkenen kunnen
oplossen

Zijn in staat om redelijke
compromissen tussen
verschillende opvattingen
te zien vanuit een winwinstandpunt

Hanteren bij discussies een
zelfkritische houding tegenover
het waarheidsgehalte van hun
eigen waardenkader

ET MM4.11, ET LL3, ET ND1.1-1.10,
2.1-2.10, 6.3, 7
ILC 6

ET MM4.11, ET LL3, ET ND1.1-1.10,
2.1-2.10, 6.3, 7
VOET ST 9, 13, 17, 26, VOET C 3.3
ILC 6

VOET ST 9, 13, 26, VOET C 3.3
ILC 6

OD MM1.9-1.11, OD LO3.13, OD
ND1.1-1.6, 2.1-2.13

C. De leerlingen vertonen aanpassingsvermogen om te kunnen functioneren met wisselende personen in
wisselende contexten.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Reageren ontspannen op
nieuwe leerlingen en situaties

Stellen zich open naar nieuwe
leerlingen en situaties

Bekijken nieuwe uitdagingen
en situaties als een kans op
persoonlijke stretch en groei

Kunnen reflecteren over de
grenzen van hun stretchzone,
en op basis daarvan benoemen
welke aspecten van verandering
paniek bij hen veroorzaken

Leren hun benaderingswijze en
leerstrategieën aanpassen aan
het lesonderwerp

Benoemen onder begeleiding
een aantal strategieën om met
wisselende omstandigheden
om te gaan

Geloven dat zich openstellen
voor nieuwe ervaringen
een duurzame bron voor
persoonlijke groei en leren is

ET MM1.2, ET SV2, ET MZ3.6, ET
ND5.2, 6.2, 7
ILC 17

ET MM1.2, ET SV2, ET MZ3.6, ET
ND5.2, 6.2, 7
VOET ST 8, 9, 26
ILC 17

VOET ST 8, 9, 26
ILC 17

OD WT1.1, 1.2, OD MZ6.1, OD
MM1.6
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D. De leerlingen kunnen een lerende houding aannemen en bouwen door diverse contacten een beter inzicht op
van de diverse levenswijzen en -visies in de samenleving.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Kunnen onder begeleiding naar
elkaars mening luisteren

Kunnen onder begeleiding
basale verschillen in zienswijze
benoemen

Kunnen basale verschillen
in zienswijze benoemen en
overstijgen in een zoektocht
naar wederzijds begrip

Kunnen hun eigen
referentiekader benoemen en
dit inzicht oplossingsgericht
inzetten in hun interactie met
anderen

Maken van elkaars diverse
standpunten gebruik bij het
leren van en over elkaar

Maken van elkaars diverse
standpunten gebruik bij het
leren van en over elkaar

Leren om een persoon niet als
een spreekbuis van zijn cultuur
te beschouwen, maar ook juist
de complexiteit en uniciteit van
ieders individuele zienswijze te
benutten

ET LL5, 6, ET ND1.8-1.10, 7, ET SV1.9
ILC 22, 23

ET LL5, 6, ET ND1.8-1.10, 7, ET SV1.9
VOET ST 1, 8, 26, VOET C 3.3
ILC 22, 23

VOET ST 1, 8, 26, VOET C 3.3
ILC 22, 23

OD MM1.4-1.8, OD ND1.1-1.6

ATTITUDELUIK: POSITIEVE IDENTITEITSVORMING EN ZELFREDZAAMHEID
Vakken secundair: Studiekeuzebegeleiding, taalvakken, L.O., geschiedenis, LBV, PAV,…
A. De leerlingen leren een zelfinzicht te bereiken dat gestoeld is op zelfvertrouwen, groeidenken en realisme.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Vatten haalbare uitdagingen
met een positieve instelling aan

Tonen interesse in nieuwe
ervaringen en domeinen

Zien in dat nieuwe uitdagingen
noodzakelijk zijn om tot leren
te komen

Zien in dat een positieve
instelling noodzakelijk is om
een maximaal leerrendement
uit een ervaring te halen

Durven hulp vragen bij wat ze
(nog) niet kunnen

Kunnen onder begeleiding
reflecteren over de
(on)haalbaarheid van
opdrachten

Kunnen een realistische
inschatting maken van hun
eigen mogelijkheden en
beperkingen

Durven hulp vragen bij wat ze
(nog) niet kunnen

Durven hulp vragen bij wat ze
(nog) niet kunnen en leren de
belangrijkste maatschappelijke
instellingen kennen waarbij ze
terechtkunnen voor hulpvragen

Kunnen een realistische
inschatting maken van de
mogelijkheden en beperkingen
van zichzelf en van de groep
waarmee ze de taak moeten
volbrengen
Durven hulp vragen bij wat ze
(nog) niet kunnen en kennen de
belangrijkste maatschappelijke
instellingen waarbij ze
terechtkunnen voor hulpvragen

ET LL5, 6, ET MM1.3, 3.1, ET SV1.1,
1.4, 1.9, ET LO1.6
ILC 7

ET LL5, 6, ET MM1.3, 3.1, ET SV1.1,
1.4, 1.9, ET LO1.6
VOET ST 21, 23, 24, VOET C 2.3
ILC 7

OD MZ6.1, OD ND2.9, OD MM1.3

VOET ST 21, 23, 24, VOET C 2.3
ILC 7
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B. De leerlingen verwerven een inzicht in hun persoonlijke talenten en definiëren vandaaruit hun meerwaarde
voor de samenleving.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Maken al doende kennis met
hun voorkeuren en talenten

Verwerven inzicht in hun
veelzijdige talenten en
voorkeuren

Verwerven inzicht in hun
veelzijdige talenten en
voorkeuren

Verwerven inzicht in hun
veelzijdige talenten en
voorkeuren

Maken kennis met de diverse
mogelijkheden waarop ze hun
talenten in de omgeving en de
wereld kunnen inzetten

Ontdekken welke mogelijke
rollen in een groep
aansluiten bij hun talenten
en persoonlijkheid, en hoe zij
met hun vaardigheden een
meerwaarde voor de groep
kunnen betekenen

Ontdekken en ontwikkelen
hun talenten aan de hand
van concrete werk- en
levenssituaties, en kunnen
reflecteren op dit informele
en praktische leerproces
(stages, praktijkonderzoek,
vrijwilligerswerk, activisme,
buurtbetrokkenheid,…)

ET LL6, ET MM2.6

ET LL6, ET MM2.6
VOET ST 21, ET LL14-17

VOET ST 21, ET LL13-16

C. De leerlingen zien zichzelf als een verzameling van verscheidene identiteiten en integreren al deze aspecten in
een coherent zelfbeeld.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Maken op een concreet niveau
kennis met wat hen bindt met
andere kinderen, de leerkracht,
hun ouders,…

Ervaren dat ze zich verbonden
voelen met verschillende
groepen in de samenleving
op basis van diverse
overeenkomsten

Voelen zich een volwaardig
onderdeel van verschillende
sociale groepen (klasgenoten,
seksuele voorkeur, mensen
met dezelfde talenten,
geloofsgenoten,…) en beseffen
dat ze deze veelzijdige
identiteiten in hun eigen leven
met elkaar kunnen en moeten
rijmen

Beseffen dat ze een unieke
verzameling van sociale
identiteiten en verwachtingen
vormen, en dat ze eventuele
conflicten tussen hun diverse
sociale identiteiten zelf in de
mate van het mogelijke moeten
zien op te lossen voor een
harmonieus zelfbeeld
Handelen vanuit het
besef dat ze steeds een
persoonlijke keuze hebben
om bepaalde wereldbeelden
of verwachtingen van sociale
groepen al dan niet te volgen

ILC 1-7
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VOET ST 22
ILC 1-7

VOET ST 22
ILC 1-7

D. De leerlingen groeien vanuit een veilige context naar een bewustzijn over hun recht om zichzelf te zijn en
persoonlijke levenskeuzes te maken.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Maken onder begeleiding
persoonlijke keuzes in functie
van hun voorkeuren en talenten

Maken binnen een duidelijke
kader keuzes in hun leerproces

Reflecteren over de mogelijke
keuzes in het leven en leren, en
houden daarbij rekening met
hun interesses en talenten

Maken een gespecialiseerde
studiekeuze in functie van hun
interesses en talenten

Stellen zich weerbaar op ten
aanzien van peer pressure of
andermans verwachtingen

Stellen zich weerbaar op ten
aanzien van peer pressure of
andermans verwachtingen

Benoemen factoren die de
keuzevrijheid van individuen
belemmeren, en stellen zich
weerbaar op ten aanzien van
peer pressure of andermans
verwachtingen

VOET ST 22, VOET C 2.6

VOET ST 22, VOET C 2.6

OD MZ1.5
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5. DE WERELDSCHOOL:

VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN
VOOR DE WERELD

We dragen allemaal collectief verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid
van de wereld. De uitdagingen op het vlak van duurzaamheid (genoeg voor
iedereen voor altijd) en globalisering (alles hangt met alles samen) zijn groot en
vragen ieders toewijding. Dit is niet altijd evident, omdat je in staat moet zijn
om de samenhang te zien tussen de grote buitenwereld en je eigen beperkte
context. Daarvoor heb je systeemdenken nodig. Bovendien is het nodig dat je
doordrongen bent van het besef dat cynisme geen oplossingen biedt, en dat
jij en je keuzes wel degelijk kunnen bijdragen aan een betere wereld.
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KENNISLUIK: DUURZAAMHEID EN GLOBALISERING
Vakken secundair: Biologie, aardrijkskunde, cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, chemie,
technisch-wetenschappelijke vorming, landbouw, recht, scheepvaart, LBV, economie, geschiedenis, PAV,
maatschappelijke vorming, media, beeld- en mediacultuur, agrarische technieken,…
A. De leerlingen verwerven inzicht in de basisconcepten van globalisering, onderlinge afhankelijkheid en
systeemdenken.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Kunnen hun onmiddellijke
leefomgeving beschrijven en
weten hoe er zorgzaam mee om
te gaan

Leggen verbanden tussen
de eigen omgeving en de
ruimere wereld

Zien de globale verbanden
tussen mensen en landen

Beschrijven de complexiteit
van globalisering en van
globale uitdagingen en de
machtsdynamieken die spelen
op globaal vlak

Leggen linken tussen
verschillende plaatsen o.b.v.
gelijkenissen en verschillen

Zien in dat mensen en landen
gedeelde uitdagingen kennen
en gedeelde kansen kunnen
benutten

Zien dat er een verband is
tussen lokale en globale
uitdagingen

Onderzoeken de impact van
globalisering op welvaart en
ongelijkheid op verschillende
niveaus en stellen mogelijke
alternatieven voor

Beseffen dat lokale acties
implicaties hebben op globaal
niveau

Formuleren de uitdagingen en
kansen van globalisering voor
overheden en samenlevingen

ET MM2.4, 2.11, 4.3, 4.11, ET WT
1.25, ET LL1, 3
VOET C 5.13
ILC 20

VOET C 4.2, 4.4, 5.13
ILC 19

OD MM2.5, OD WT1.13

ET MM2.4, 2.11, 4.3, 4.11, ET WT
1.25, ET LL1, 3
ILC 10
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B. De leerlingen verwerven inzicht in de basisconcepten van duurzame ontwikkeling(*).
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Beseffen dat gedrag een
positieve en een negatieve
invloed kan hebben op het
eigen leven en op dat van
anderen

Weten dat de levenskwaliteit
van mensen afhangt van de
kwaliteit van hun leefomgeving

Weten dat er verschillende
opvattingen heersen over
ontwikkeling en levenskwaliteit

Kunnen verschillende
opvattingen over ontwikkeling
en levenskwaliteit bespreken en
vergelijken

Erkennen het belang van een
zorgzame omgang met mens
en milieu

Kennen de oorzaken
en gevolgen van
klimaatverandering en het
belang van biodiversiteit

Beschrijven de rol van
overheden, economische
actoren en de civiele
maatschappij in duurzame
ontwikkeling

Kunnen de principes van
duurzame ontwikkeling
uitleggen

Kennen de SDG’s als universele
doelen voor gezamenlijke groei
en de uitdagingen die daarmee
samenhangen

Identificeren de kansen en
mogelijkheden van wetenschap
en technologie voor duurzame
ontwikkeling

Beseffen dat wetenschap
en technologie ook
toekomstdilemma’s met zich
meebrengt

WT LO1.23, ET WT1.3-1.16, 1.22-1.26,
2.17, 2.18
VOET ST 27, VOET C 4.2, 4.3

VOET ST 27, VOET C 4.2, 4.4

OD WT1.1-1.8, 1.13

WT LO1.23, ET WT1.3-1.16, 1.22-1.26,
2.17, 2.18

(*) Zie vb. de UNESCO-handleidingen bij de SDG’s, het boek “Hoe een haas een koe vangt. Kinderen keuzes leren maken voor een duurzamere wereld”
van Djapo, en de publicatie “De Vlag en de Lading” op de website van de Vlaamse overheid rond educatie voor duurzame ontwikkeling.

VAARDIGHEDENLUIK: SYSTEEMDENKEN
Vakken secundair: geschiedenis, fysica, chemie, PAV, aardrijkskunde, maatschappelijke vorming, media,
wiskunde, economie, technisch-wetenschappelijke vorming, biologie, informatica, M.O., P.O., agrarische
technieken, elektriciteit, elektromechanica, tuinbouw,…
A. De leerlingen aanvaarden de complexiteit van de wereld en ondernemen acties in overeenstemming met dit
gegeven.
3-5

6-9

10-14

15-18

Ervaren dat een gebeurtenis
een directe oorzaak en een
direct gevolg heeft

Ervaren dat een
gebeurtenis oorzaken en
gevolgen heeft

Bedenken mogelijke oorzaken en
gevolgen bij een gebeurtenis

Nemen initiatief om de complexiteit
van oorzaak-gevolgrelaties te
onderzoeken

Onderzoeken de chronologie
van gebeurtenissen

Bedenken mogelijke
oorzaken en gevolgen bij
een gebeurtenis

Ontdekken het systeem(*) door
verbanden te visualiseren

Onderzoeken een systeem door
verbanden te visualiseren

OD MM3.2, OD MM3.5, OD MM3.6
In toepassing: OD WT1.4-1.7, 1.10
en 1.12

ET MM3.8, ET MM3.9, NT1.26
In toepassing: ET MM4.12,
4.17, ET WT1.2, 1.6, 1.12,
2.3, 2.6

ET MM3.8, ET MM3.9, ET WT1.26
In toepassing: ET MM4.12, 4.17, ET
WT1.2, 1.6, 1.12, 2.3, 2.6
VOET C4.2

VOET C 4.2

(*) Een systeem is een geheel dat bestaat uit onderdelen die mekaar onderling beïnvloeden.
Bijvoorbeeld: een mens, een auto, het klimaat, de voedselketen, een klasgroep, een verbrandingsmotor,…
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B. De leerlingen beseffen dat systemen niet alleen staan, maar fundamenteel met elkaar verbonden zijn via
overlappende delen en gehelen.
3-5

6-9

10-14

15-18

Ervaren dat een waarneembaar
geheel zoals een voorwerp,
handeling, plaats,… bestaat uit
verschillende delen

Ervaren dat een geheel bestaat
uit verschillende delen

Ervaren dat een geheel
onderdeel kan zijn van een
groter geheel

Ervaren dat verschillende
waarneembare delen zoals
een voorwerp, handeling…
onderdeel zijn van een geheel

Ervaren dat verschillende delen
onderdeel zijn van een geheel

Ervaren de complexiteit van een
systeem door de relaties tussen
verschillende onderdelen en
gehelen te onderzoeken

Verwerven inzicht in de
complexiteit van een systeem
door de relaties tussen
verschillende onderdelen en
gehelen te onderzoeken

In toepassing: OD MM4.1, OD WT2.2

ET LL1, ET LL3, ET WT1.1, ET WT1.26

ET LL1, ET LL3, ET WT1.1, ET WT1.26
In toepassing: ET MM4.12, 4.14, ET
WT1.5, 2.2
VOET ST 16, 20

VOET ST 16, 20

C. De leerlingen onderzoeken de complexiteit van systemen door ze op verscheidene criteria met elkaar te
vergelijken.
3-5

6-9

10-14

15-18

Nemen gelijkenissen
en verschillen waar in
voorwerpen en systemen
uit de eigen leefwereld

Nemen gelijkenissen
en verschillen waar in
voorwerpen en systemen uit
de eigen leefwereld

Nemen gelijkenissen en verschillen
waar in systemen

Nemen gelijkenissen en
verschillen waar in systemen

Vergelijken voorwerpen
en systemen uit de
eigen leefwereld m.b.v.
vooropgestelde criteria

Vergelijken voorwerpen en
systemen op verscheidene
criteria

Verwerven inzicht in de complexiteit
van systemen door ze op verscheidene
criteria met elkaar te vergelijken

Nemen initiatief om de
complexiteit van systemen
te onderzoeken m.b.v.
vergelijkingen

OD MM1.4, OD MM2.5, OD
MM2.8, OD MM4.10, OD
WT1.1, OD WT1.4, OD WT1.9

ET MM1.4, ET MM2.4, ET MM2.8,
ET MM4.11, ET MM4.17, ET WT1.3,
ET WT1.24, ET WT1.25, ET LL6.7
ILC 12

ET MM1.4, ET MM2.4, ET MM2.8, ET
MM4.11, ET MM4.17, ET WT1.3, ET WT1.24,
ET WT1.25, ET LL6.7
VOET ST 11, 12, 13, 17
ILC 12

VOET ST 11, 12, 13, 17
ILC 12
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ATTITUDELUIK: GELOOF DAT IK KAN BIJDRAGEN AAN EEN BETERE WERELD
Vakken secundair: LBV, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, cultuurwetenschappen, wiskunde, P.O.,
maatschappelijke vorming, media, kunstgeschiedenis, economie, L.O., technisch-wetenschappelijke
vorming, psychologie, PAV, agrarische technieken, opvoedkunde, T.O., voeding,…
A. De leerlingen nemen een zorgzame houding aan tegenover mens en natuur.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Waarderen en dragen zorg voor
levende wezens en hun eigen
leefomgeving

Dragen zorg voor zichzelf, de
ander en de lokale omgeving

Erkennen dat mens en planeet
intrinsiek met elkaar verbonden
zijn en staan kritisch tegenover
de impact van het eigen
handelen op zichzelf, anderen
of de omgeving

Uiten bezorgdheid voor de
toekomst van de planeet en de
toekomstige generaties

Verwonderen zich over en staan
nieuwsgierig tegenover de
wereld

Gaan zorgzaam en zuinig
om met het milieu en met
natuurlijke grondstoffen

Tonen zich bekommerd om de
gevolgen van onze levensstijl
en -keuzes op de mens en de
planeet

Nemen individuele
verantwoordelijkheid op en
passen hun levenswijze aan

OD WT1.13

ET MM3.9, ET WT1.26, ET SV1.3

ET MM3.9, ET WT1.26, ET SV1.3
VOET C 4.5, 4.6

VOET ST 10, 20, 27
VOET C 4.4

B. De leerlingen kunnen op een constructieve manier omgaan met verandering en onzekerheid.
3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Vertrouwen erop dat er steeds
houvast (afspraken, structuren,
personen) is bij onverwachte
gebeurtenissen

Zoeken zelf oplossingen
wanneer er onverwachte of
nieuwe dingen gebeuren

Zien onzekerheid als een
opportuniteit voor nieuwe
kansen en oplossingen

Zien onvoorspelbaarheid
en snelle veranderingen
als een uitdaging om
verantwoordelijkheid te nemen
voor een betere gedeelde
toekomst

OD MZ6.1

ET MZ6.2, ET MM1.5

ET MZ6.2, ET MM1.5
VOET 9

VOET 9

C. De leerlingen hebben vertrouwen in een betere gedeelde toekomst.
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3-5 jaar

6-9 jaar

10-14 jaar

15-18 jaar

Verlangen aan de
hand van concrete
voorstellingen naar een
betere wereld

Zijn ervan overtuigd
dat menselijk handelen
een impact heeft op
maatschappij en natuur

Engageren zich om de natuur
de beschermen en op te komen
voor de levenskwaliteit van
mensen hier en elders

Nemen initiatief om beleidsmakers te
activeren en duurzame ontwikkeling te
promoten op structureel en collectief vlak

OD MZ6.5

ET MM3.9

ET MM3.9
VOET C 4.1, 4.3
ILC 7

VOET C 4.4
ILC 7

