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Meer informatie over
Actief burgerschap in OKAN?

WOORDJE UITLEG (voor je leraar)
Actief burgerschap in OKAN
Actief burgerschap behoort tot de kern van het pedagogisch project
van het GO!. In analogie met de leerlijn Actief burgerschap die voor
het secundair onderwijs werd ontwikkeld, ontwikkelde de PBD van
het GO! een leerpad Actief burgerschap in OKAN. Hiermee willen we
OKAN-scholen inspireren om anderstalige nieuwkomers te begeleiden
bij het ontwikkelen van burgerschapscompetenties.

Competentieontwikkeling vanuit empowermentbenadering
We vertrekken vanuit een empowermentbenadering. Deze benadering wil
focussen op de krachten binnen het individu en zijn/haar omgeving en
omgevingsinvloeden. Het is een positieve en proactieve benadering en
vraagt om een aanpak van onderuit. Om te vertrekken vanuit de krachten
van leerlingen zelf, is een begeleiding die aansluit bij de startpositie en de
motieven van jongeren cruciaal. De competentiewaaier is ontwikkeld om
hiervoor een aanzet te geven.

De competentiewaaier
De competentiewaaier is een tool die op school ingezet kan worden
voor en door jongeren om aan de slag te gaan met actief burgerschap
in OKAN. Deze waaier beoogt drie doelen:
●●

jongeren bewust maken van burgerschapscompetenties die hen kunnen
versterken om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving
en deze samenleving mee vorm te geven.

●●

jongeren aanzetten tot reflectie over burgerschapscompetenties die
ze reeds ontwikkeld hebben (in formele en informele context, in hun
thuisland, onderweg of in België)

●●

de groei in burgerschapscompetenties in kaart brengen.

Meerover
weten?
Meer informatie
de
achterliggende visie?

WOORDJE UITLEG
Een competentiewaaier voor Actief burgerschap
Op deze kaartjes staat informatie die je helpt om jouw burgerschaps
competenties te benoemen en in kaart te brengen.
Burgerschapscompetenties is de kennis, vaardigheden en houdingen
die je helpen om actief de samenleving mee te maken. Er bestaan heel veel
burgerschapcompetenties. We maken vier groepen:
Communiceren: kennis en vaardigheden om gesprekken
te voeren, samen te werken in groep en online te
communiceren.
Filosoferen: kennis en vaardigheden om in groep zaken
samen te onderzoeken, kritisch te denken, te reflecteren,
stil te staan bij identiteitsontwikkeling, te oordelen over
goed en kwaad,...
Duurzaam samenleven: kennis en vaardigheden om
positief om te gaan met diversiteit, te handelen bij spanning
en conflict, na te denken over mensenrechten, te reageren
op discriminatie,...
Arbeidsgerichte competenties: kennis en vaardigheden
om op zoek te gaan naar wat jij wil studeren, welke job je
wil, hoe je een job kan zoeken en vinden,...
Je kan met deze kaartjes zelf aan de slag gaan of samen met
klasgenootjes en je leraar.

TIP: Gebruik vertaaltools
die je
kunnen helpen om de woorden
Meer
weten?
op de kaartjes te begrijpen zoals bijvoorbeeld een woordenboek,
Google translate,...

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de uitleg van de belangrijke woorden
Begrijp je wat er staat?
Bespreek in de klas, zoek extra uitleg.
COMMUNICEREN

Gesprekken voeren
met aandacht voor misverstanden

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
RELATIONAAL
GEDRAG

Dat toont hoe iemand met anderen omgaat of
interactie gaat met anderen. De manier waarop
een persoon dit doet, is zijn interactiestijl.
Moet je een opdracht doen met een groep?
Dan krijgt iedereen een rol of taak.

ROLLEN

GROEPS
DYNAMICA

Bijvoorbeeld:
• iemand zorgt dat de opdracht binnen de tijd gebeurt.
• Een andere persoon zorgt dat iedereen weet wat die
moet doen.
• Een andere persoon zorgt dat iedereen alles heeft wat
die nodig heeft om zijn of haar taak te doen.
• …

De dynamica in een groep gaat over hoe
mensen zich gedragen in die groep.

Bijvoorbeeld: in een nieuwe groep zoeken de mensen
nog naar hun rol of taak binnen de groep. Dit proces
verloopt stap per stap en gaat vaak gepaard met conflict.

Ik kan

Scan de QR-code

met anderen in groep mijn eigen mening geven.
● mijn eigen interactiestijl aanpassen, zodat de groep
beter kan samenwerken.
● groepsdynamica in gebeurtenissen zowel op school
als buiten de school benoemen.

om een interessante
bron te openen om
nog meer te weten
te komen.

●

Meer weten?
Filosoferen fiche

Lees de vaardigheden
Begrijp je wat er staat?
Bespreek in de klas, zoek extra uitleg.
Denk voor jezelf na of je dit al kan of nog beter wil leren.

Meerover
weten?
Meer informatie
de
gebruiksaanwijzing?

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de
reflectievragen,
opdrachtjes of
oefeningen
om verder na te denken
over deze competentie.
Bespreek de vragen in de
klas, met klasgenootjes,
vrienden, ....

COMMUNICEREN
Gesprekken voeren
met aandacht voor misverstanden

REFLECTIEVRAGEN
Kan je je inleven in alle ideeën en meningen van
anderen? Waarom wel/niet?
Vind je het moeilijk om je eigen mening over iets
uit te stellen? Waarom wel/niet?

  
  

Kan je voor en nadelen bedenken van je eigen
mening uit te stellen?

Filosoferen fiche
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Na heel wat oefeningen
en opdrachten in de
klas om je competenties
te verbeteren, vul je de
ster opnieuw in.
Wat valt je op?

7

5 4

7

Vul de ster (achteraan de waaier) in.
Luister naar de instructies van de leraar.
De leraar kan voor jou ook sterren
invullen. Vergelijk jullie sterren.

1

Wil je in kaart brengen wat je al
kan voor een competentie?

COMMUNICEREN

COMMUNICEREN
Overzicht
GESPREKKEN VOEREN
●●

met aandacht voor het soort gesprek

●●

met aandacht voor misverstanden

●●

met aandacht voor de ander

SAMENWERKEN
●●

inlevingsvermogen

●●

groepsontwikkeling

ONLINE COMMUNICATIE
●●

digitale communicatiemiddelen gebruiken

●●

mijn gedag online

●●

digitale inhouden (opzoeken, creëren, presenteren)

COMMUNICEREN

Gesprekken voeren
met aandacht voor misverstanden

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
VERBAAL
PARAVERBAAL
NONVERBAAL
GESPREKS
VORM

Je gebruikt woorden om te communiceren.
Die woorden kan je zeggen of schrijven.
Als je spreekt, kan je bijvoorbeeld sneller of trager
praten, met een hogere of lagere stem.
Je kan ook even stoppen met praten …
De luisteraar kan daaraan horen hoe je je voelt.
Je gebruikt je lichaam om te communiceren.
Bijvoorbeeld: je handen, je gezicht.

Je kan een gesprek hebben op verschillende
manieren.
Bijvoorbeeld: via telefoon, in een kring,
een debat: voorstanders en tegenstanders praten
met elkaar over een thema,...

Ik kan

●●
●●
●●

in groep afspraken maken over verbaal, paraverbaal en
non-verbaal gedrag die nodig zijn om vlot te communiceren.
mijn verbaal, paraverbaal en non-verbaal gedrag
aanpassen aan de gespreksvorm.
met anderen vlot communiceren door verbaal, paraverbaal en
non-verbaal gedrag te tonen dat het gesprek verbetert.

Meer weten?
Communiceren fiche 1

COMMUNICEREN
Gesprekken voeren met aandacht
voor het soort gesprek

REFLECTIEVRAGEN
Denk eens terug aan een gesprek dat je had en dat
niet goed verliep.
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Welke gespreksvorm had het gesprek?
Waarover ging het gesprek?
Welke gevoelens had je tijdens of na het gesprek?
Kan je met de begrippen verbaal, paraverbaal en non-verbaal
uitleggen wat er niet goed verliep in het gesprek?
Hoe wil je in de toekomst dat een zelfde soort gesprek
verloopt?
Wat kan er veranderen (aan jouw gedrag) om het gesprek
volgende keer beter te laten verlopen. Geef jezelf 3 tips.

Communiceren fiche 1

COMMUNICEREN

Gesprekken voeren
met aandacht voor misverstanden

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN

MISVERSTAND

Als jij en een ander persoon elkaar verkeerd
begrijpen, hebben jullie een misverstand.
Dat kan zorgen voor ruzie.

Bijvoorbeeld: je vriend komt naar jullie afspraak om 14
uur. Maar jij zat al een uur te wachten. Je had gezegd dat
jullie om 13 uur zouden afspreken.

Bij communicatie heb je:

COMMUNI
CATIEMODEL

RUIS

• een zender: de persoon die praat of schrijft een
ontvanger: de persoon die luistert of leest
• een boodschap: wat de zender zegt of schrijft, en
wat de ontvanger hoort of leest
• een kanaal: bijvoorbeeld: via de telefoon, een brief,
een bericht op Twitter …
• een context: dat is de omgeving waarin de zender de
ontvanger communiceren.

Wanneer er storingen in communicatie ontstaan,
wordt dit ruis genoemd.

Een boodschap kan bijvoorbeeld niet goed begrepen
worden omdat de boodschap in een onbekende taal is of
omdat het kanaal kapot is.

Ik kan
●●

om misverstanden te vermijden, checken of de ander mij
begrijpt tijdens een gesprek. Dat doe ik door uit te zoeken of er
ruis is.

Meer weten?
Communiceren fiche 2

COMMUNICEREN
Gesprekken voeren met aandacht
voor misverstanden

REFLECTIEVRAGEN
Kan je een voorbeeld geven van een gesprek waarin een
misverstand ontstond in de communicatie tussen jou en een
ander?
●●
●●

Wat waren de gevolgen voor jou van dit misverstand? Welk
gevoel had je bij dit misverstand?
Kan je op basis van het communicatiemodel aangeven of het
misverstand te maken had met ruis?

Vind je het makkelijk om ruis te ontdekken in communicatie?
Waarom wel/niet?
Wat doe jij om geen misverstanden in communicatie hebben?
Geef 2 tips aan je klasgenoten.

Communiceren fiche 2

COMMUNICEREN
Gesprekken voeren
met aandacht voor anderen

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
ACTIEF
LUISTEREN
FEEDBACK

Als je actief luistert, controleer je of je goed
begrijpt wat de andere zegt.

Bijvoorbeeld: je herhaalt de boodschap van de
andere met je eigen woorden. Zo weet de andere of je het
goed begreep.

Je zegt de andere wat je goed vindt en wat je
minder goed vindt.

GEWELDLOZE
COMMUNICATIE

Bij geweldloze communicatie heb je een gesprek
met iemand zonder dat jij of de andere zich
aangevallen voelt. Ook als het gesprek over slecht
nieuws gaat.

INTER
CULTURELE
COMMUNICATIE

Je hebt een gesprek met iemand van een andere
cultuur. Soms zijn er verschillen tussen jullie, soms
zijn er gelijkenissen. Jullie zorgen er samen voor
dat jullie elkaar willen begrijpen.

Ik kan
●●
●●
●●
●●

de meningen van anderen kennen.
Dat doe ik door actief te luisteren.
in gesprek feedback geven en krijgen.
als ik met anderen praat, geweldloos communiceren.
als ik met anderen praat die andere culturele gewoontes hebben
dan mij, de regels van interculturele gespreksvoering
gebruiken. Zo begrijpt de ander mij en toon ik dat ik de ander
ook wil begrijpen.

Meer weten?
Communiceren fiche 3

COMMUNICEREN
Gesprekken voeren met aandacht
voor anderen

REFLECTIEVRAGEN
Wanneer heb je zelf het gevoel dat iemand actief luistert
naar jou? Hoe merk je dit?
Vind je het leuk om feedback te krijgen? Waarom wel/niet?
Denk terug aan een moment waarop je iemand feedback gaf.
●●
●●
●●

Waarover ging je feedback (over een mening, iets wat iemand
gemaakt had,...)?
Wat wou je bereiken met de feedback die je gaf?
Hoe reageerde de persoon die de feedback kreeg?
Waarom reageerde die zo, denk je?

Kan je voorbeelden noemen van situaties waarin je geweld in
communicatie zag? Wat gebeurde er?
Hoe kan je ervoor zorgen dat je de persoon met wie je spreekt
en die andere culturele gewoonten en ideeën heeft, zich door jou
begrepen voelt?
Communiceren fiche 3

COMMUNICEREN
Samenwerken

inlevingsvermogen

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
INLEVINGS
VERMOGEN

Je kan je ‘inleven’ in hoe de andere naar
de dingen kijkt. Je kan ook beschrijven hoe
de andere naar de dingen kijkt.
Bijvoorbeeld: je werkt samen met een vriend aan een
taak voor school. Je vriend heeft een ander idee dan jij.
Je luistert naar zijn idee om te kunnen begrijpen waarom
hij voor dit idee kiest.

Ik kan

●●

mijn eigen mening uitstellen.
Zo kan ik me inleven in hoe de ander naar de dingen kijkt.
Ik kan ook beschrijven hoe de ander naar de dingen kijkt.

Meer weten?
Communiceren fiche 4

COMMUNICEREN
Samenwerken

inlevingsvermogen

REFLECTIEVRAGEN
Kan je je inleven in alle ideeën en meningen van anderen?
Waarom wel/niet?
Vind je het moeilijk om je eigen mening over iets uit te stellen?
Waarom wel/niet?
Kan je voor- en nadelen bedenken van je eigen mening uit te
stellen?

Communiceren fiche 4

COMMUNICEREN
Samenwerken

groepsontwikkeling

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
RELATIONAAL
GEDRAG

Dat toont hoe iemand met anderen omgaat of
interactie gaat met anderen. De manier waarop
een persoon dit doet, is zijn interactiestijl.
Moet je een opdracht doen met een groep?
Dan krijgt iedereen een rol of taak.

ROLLEN

GROEPS
DYNAMICA

Bijvoorbeeld:
• iemand zorgt dat de opdracht binnen de tijd gebeurt.
• Een andere persoon zorgt dat iedereen weet wat die
moet doen.
• Een andere persoon zorgt dat iedereen alles heeft wat
die nodig heeft om zijn of haar taak te doen.
• …

De dynamica in een groep gaat over hoe
mensen zich gedragen in die groep.

Bijvoorbeeld: in een nieuwe groep zoeken de mensen
nog naar hun rol of taak binnen de groep. Dit proces
verloopt stap per stap en gaat vaak gepaard met conflict.

Ik kan
●●
●●
●●

met anderen in groep mijn eigen mening geven.
mijn eigen interactiestijl aanpassen, zodat de groep beter kan
samenwerken.
groepsdynamica in gebeurtenissen zowel op school als buiten
de school benoemen.

Meer weten?
Communiceren fiche 5

COMMUNICEREN
Samenwerken
groepsontwikkeling

REFLECTIEVRAGEN
Kan je je eigen interactiestijl omschrijven?
Ben je eerder een leider, een volger, helpend,...?
Is je interactiestijl altijd hetzelfde?
Wat kan je interactiestijl beïnvloeden?
Werk je graag in groep (op school)?
Wat vind je leuk of niet leuk?
Kan je voorbeelden geven van groepsdynamica die je hebt
ervaren wanneer je terecht kwam in een nieuwe groep?
Hoe voel je je wanneer jij terecht komt in een nieuwe groep?

Communiceren fiche 5

COMMUNICEREN
Digitale communicatie

gebruik van digitale communicatiemiddelen

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
COMMUNI
CATIEMIDDEL

DIGITAAL

TAAL
TECHNOLOGIE

Een communicatiemiddel is een instrument dat
je gebruikt om te communiceren.

Bijvoorbeeld: e-mail, bericht via Whatsapp, skype, een
brief,…

Informatie dat door een computer verwerkt kan
worden is digitale informatie. Wanneer een toestel
een computer(tje) heeft, is dit een digitaal toestel.
Bijvoorbeeld: een digitaal horloge, een tekst op de
computer, een foto op je gsm,... …

Een computer gebruikt taal om mensen te helpen.

Bijvoorbeeld: de stem van een gps vertelt je hoe je naar
je bestemming rijdt of Google Translate vertaalt woorden
en zinnen.

Ik kan
●●

de basisfuncties (zoals bijvoorbeeld een tekst schrijven met
de computer, een bericht versturen met je gsm, de weg zoeken
met google maps,...) van digitale toestellen gebruiken om te
communiceren. Dat kan ik op school en ook daarbuiten.

Meer weten?
Communiceren fiche 6

COMMUNICEREN
Digitale communicatie

gebruik van digitale communicatiemiddelen

REFLECTIEVRAGEN
Welke digitale toestellen gebruik je in je dagelijkse leven?
Beschrijf waarvoor je deze toestellen gebruikt.
Maak een top 3 van de digitale toestellen of functies (zoals
apps) die je niet kan missen in je leven.
Zijn er digitale toestellen of functies binnen deze toestellen
(zoals apps,...) die je graag nog wil beter wil leren gebruiken?
Welke en waarom?
Kan taaltechnologie jou helpen bij het leren op school? Hoe?

Communiceren fiche 6

COMMUNICEREN
Digitale communicatie
mijn gedrag online

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
PRIVACY

AUTEURS
RECHT
PORTRET
RECHT

Het recht dat iedereen heeft om bepaalde zaken,
zoals ideeën, gegevens voor zichzelf te houden.
Bijvoorbeeld: geen enkele organisatie mag je per
soonlijke gegevens openbaar maken, zoals je adres, je
telefoonnummer …

Een auteur heeft het recht om te beslissen hoe, waar
en wanneer zijn of haar werk in het openbaar komt.
Een auteur kan bijvoorbeeld een schrijver zijn van een
boek,een schilder van een kunstwerk …

Neemt iemand een foto van jou? Dan heb je het
recht om te verbieden dat de fotograaf die foto
openbaar maakt.
Bijvoorbeeld: je wil niet dat de fotograaf de foto op
Facebook zet, in een artikel in de krant …

Ik kan
●●
●●
●●

de voordelen en risico’s van mediagebruik door mezelf of
anderen benoemen.
in groep mogelijke gedragsregels en afspraken opstellen om
op een positieve manier digitaal te communiceren.
strategieën gebruiken om veilig online te communiceren.

Meer weten?
Communiceren fiche 7

COMMUNICEREN
Digitale communicatie
mijn gedrag online

REFLECTIEVRAGEN
Communiceer jij online (via apps zoals facebok, email,
snapchat,...)? Welke apps gebruik je het vaakst?
Gedraag je jezelf anders online dan offline? Gedragen anderen
zich anders online dan offline? Kan je hier een voorbeeld van
geven?
Wat vind je zelf het leukste: online of offline communiceren?
Waarom?
Denk je dat je veilig bent online?

Communiceren fiche 7

COMMUNICEREN
Digitale communicatie

digitale inhouden (opzoeken, creëren en presenteren)

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
ONLINE ZOEK
STRATEGIE

ZOEKROBOT

SOFTWARE

Met een zoekstrategie denk je goed na hoe je het
snelst de juiste info online vindt.
Bijvoorbeeld; je typt in google kernwoorden en geen
volzinnen

Een programma op de computer zoekt informatie
op voor jou.

Bijvoorbeeld: je typt het woord ‘zoekstrategie’ in Google
om te weten wat het betekent.

Programma’s die men op een computer gebruikt
worden, noemt met software. Er bestaat bijvoorbeeld software om presentaties te maken, tekst
of beelden te verwerken zoals Word, PowerPoint,
Moviemaker,.......

Ik kan

●●
●●

op basis van wat ik wil te weten komen, informatie gericht
opzoeken op het internet met een zoekrobot.
met verschillende programma’s op de computer digitale
inhouden creëren en presenteren om (eigen) ideeën met
anderen te delen.

Meer weten?
Communiceren fiche 8

COMMUNICEREN
Digitale communicatie

digitale inhouden (opzoeken, creëren en presenteren)

REFLECTIEVRAGEN
Beschrijf hoe jij te werk gaat wanneer je informatie nodig hebt.
●●
●●
●●

Waar ga je op zoek naar deze informatie?
Welke problemen kom je tegen bij het zoeken naar informatie?
Hoe kan je je zoektocht naar informatie op internet
verbeteren? Ga op zoek naar 3 tips.

Heb je zelf ervaring met het schrijven van teksten op de
computer of het maken presenteren van informatie via
PowerPoint, foto’s of filmpjes?
VInd je het belangrijk om dit te kunnen? Waarom wel/niet?

Communiceren fiche 8

FILOSOFEREN

FILOSOFEREN
Overzicht
KRITISCH DENKEN
●●

rationeel onderzoeken

●●

mediawijsheid

●●

reflecteren

MORELE OORDEELSVORMING
●●

identiteitsontwikkeling

●●

oordelen over goed en kwaad

KEUZEVORMING
●●

doelen stellen

●●

participatie

FILOSOFEREN
Kritisch denken

rationeel onderzoeken

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
RATIONEEL
FEIT
MENING

ARGUMENT

Als je rationeel denkt, bekijk je de feiten. Je
denkt rustig na over wat er kan en wat er niet
kan op basis van die feiten.
Een feit staat vast. Je kan het controleren of meten.
Bijvoorbeeld: de zon schijnt.

Een mening is wat iemand denkt.
Je kan het moeilijk controleren of meten.
Bijvoorbeeld: ik hou niet van de zon.

Een argument is een reden waarom je iets doet of
denkt of niet doet. Vaak beginnen argumenten met:
want, omdat of namelijk. Bijvoorbeeld: je neemt de

tram naar een vriend en niet de fiet want het regent te
hard en je hebt een abonnement.

Ik kan
●●
●●
●●
●●
●●

in bronnen zoals nieuwsberichten, teksten en gesprekken
feiten en meningen herkennen.
in groep op zoek gaan naar wat onderwerpen kunnen
betekenen.
mijn mening verwoorden en argumenten geven die hier
bij horen.
de mening van anderen vergelijken met mijn eigen mening.
mijn mening in vraag stellen. Dat doe ik door (in gesprek met
anderen) andere meningen te leren kennen.

Meer weten?
Filosoferen fiche 1

FILOSOFEREN
Kritisch denken

rationeel onderzoeken

REFLECTIEVRAGEN
Denk eens terug aan een meningsverschil dat je niet lang
geleden had met iemand.
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Hoe verliep dit meningsverschil? Hoe voelde je je daarbij?
Wat was het onderwerp van het meningsverschil?
Kan je jouw mening kort omschrijven?
Kan je de mening van de andere kort omschrijven?
Kan je 2 argumenten geven bij jouw mening?
Kan je 2 argumenten geven bij de mening van de ander?
Is jouw mening over het thema (een beetje) veranderd?
Waarom wel/niet?

Hoe probeer jij te achterhalen of iets wat iemand anders zegt
een feit is?

Filosoferen fiche 1

FILOSOFEREN
Kritisch denken
mediawijsheid

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
MEDIAWIJS

Je bent mediawijs als je slim omgaat met internet,
social media en computers. Je kent de voordelen
en nadelen, en je weet hoe je daarmee moet
omgaan.

KRITISCH

Je bent kritisch als je niet zomaar aanvaardt wat
anderen zeggen. Je denkt zelf na of iets klopt met
de feiten.

BRONNEN
ANALYSE
BEELD
VORMING

Een bron is iets of iemand die je informatie geeft.
Bijvoorbeeld: een boek, een expert …

Als je die bronnen analyseert, bekijk je of de info
klopt.
Beeldvorming is hoe een beeld van een persoon,
een groep mensen, zaken … ontstaat. Je ziet dat
beeld bijvoorbeeld op tv, in de krant. Vaak komt dat
beeld niet overeen met de realiteit.

Ik kan
●●
●●
●●

strategieën gebruiken om bruikbare en betrouwbare
informatie te selecteren uit bronnen.
nagaan of informatie die in de media komt waar of vals (fake
news) is.
in groep propaganda en haatspraak herkennen. Ik kan
strategieën gebruiken om hiermee om te gaan.

Meer weten?
Filosoferen fiche 2

FILOSOFEREN
Kritisch denken
mediawijsheid

REFLECTIEVRAGEN
Welke media lees jij? Geef 3 voorbeelden.
Vind jij jezelf mediawijs?
●●
●●

Geef jezelf een score van 0 tot 10.
Geef een voorbeeld om je score uit te leggen.

Hoe weet je of een informatiebron betrouwbaar is?
Ken je manieren om dit te weten te komen?
Denk aan een groep mensen (bijvoorbeeld jongeren,
gevangenen, mensen met een beperking, mensen met een
andere religie).
●●
●●

Kan je deze groep mensen beschrijven?
Hoe komt dit beeld in je hoofd

Wat wil je zelf nog bijleren om meer mediawijs te worden?

Filosoferen fiche 2

FILOSOFEREN
Kritisch denken
reflecteren

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
REFLECTEREN

REFLECTIE
MODEL

Als je reflecteert, denk je na over iets wat er
gebeurd is en wat je hieruit wil leren voor de toekomst. Je kan reflecteren over je eigen gedrag en
situaties die jij zelf meemaakte. Dit is zelfreflectie.
Om ervoor te zorgen dat je bij het reflecteren
jezelf kritische en leerrijke vragen stelt, kan je
reflecteren met behulp van een reflectiemodel.
Een reflectiemodel kan leiden tot een geschreven
of mondelinge reflectie maar ook tot een reflectie
met eigen tekeningen, foto’s, videomateriaal of
andere vormen van expressie.
Bijvoorbeeld: het STARRT-model

Ik kan
●●

(onder begeleiding van de leerkracht) reflecteren over eigen
ervaringen met behulp van een reflectiemodel om leerkansen
voor de toekomst te bepalen.

Meer weten?
Filosoferen fiche 3

FILOSOFEREN
Kritisch denken
reflecteren

REFLECTIEVRAGEN
Wat betekent reflecteren volgens jou?
Wat is volgens jou het doel van reflecteren?
Wanneer is reflecteren zinvol voor jou?
Kan je een voorbeeld geven?
Welke problemen kunnen volgens jou ontstaan bij reflecteren?
Hoe zou je die kunnen oplossen?
Hoe kunnen anderen je begeleiden bij reflectie?

Filosoferen fiche 3

FILOSOFEREN
Morele oordeelsvorming
identiteitsontwikkeling

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN

WAARDEN

NORM

IDENTITEIT

Waarden zijn overtuigingen van een persoon of
een groep mensen. Die waarden vinden ze heel
belangrijk.

Bijvoorbeeld: sommige mensen vinden netheid heel
belangrijk. Ze worden dan ook boos als iemand rommel
achterlaat in huis.

Een norm is een gewoonte die een groep mensen
‘normaal’ vinden.

Bijvoorbeeld: je zorgt voor je opa wanneer hij niet meer
alleen kan wonen.

Je identiteit is wie je bent: hoe je eruit ziet, hoe
je denkt, hoe je je gedraagt, wat je belangrijk
vindt … Een deel van je identiteit ligt vast vanaf je
geboorte, een ander deelt kan je hele leven lang
veranderen.

Ik kan
●●
●●

●●
●●

zeggen welke normen en waarden er in een samenleving zijn
en deze ook (in groep) in vraag stellen.
reflecteren over welke waarden die ik belangrijk vind
en hoe dit mijn identiteit mee bepaalt. Ik kan herkennen welke
invloed anderen hebben op mijn identiteit.
samen met de leerkracht en in groep zoeken naar
betekenissen en interpretaties van waarden.
spanningen uitleggen tussen mijn identiteit en wat de
samenleving van je verwacht.

Meer weten?
Filosoferen fiche 4

FILOSOFEREN
Morele oordeelsvorming
identiteitsontwikkeling

REFLECTIEVRAGEN
Probeer je eigen identiteit te omschrijven.
Vind je dit moeilijk? Waarom wel/niet?
Je identiteit is nooit volledig af.
Wat betekent dit voor jou?
Heb je het gevoel dat je in deze samenleving kan zijn
wie je echt bent? Waarom wel/niet?
Welke factoren (mensen, gebeurtenissen,...)
kunnen ervoor zorgen dat je identiteit (een beetje) verandert?

Filosoferen fiche 4

FILOSOFEREN
Morele oordeelsvorming

oordelen over goed en kwaad

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
ETHIEK

Ethiek gaat over wat iemand goed of slecht vindt in
een maatschappij.
Bijvoorbeeld: het is goed om anderen te helpen.
Het is slecht om anderen pijn te doen.

Als je oordeelt over iets, geef je je mening over iets
of iemand.

MOREEL
OORDEEL

Bijvoorbeeld: je vindt je leraar niet knap.

Bij een moreel oordeel, geef je je mening over of je
iets of iemand goed of slecht vindt.
Bijvoorbeeld: je vindt het goed dat je leraar goede
doelen steunt.

DUURZAME
ONTWIK
KELINGSDOELEN

17 doelen die alle landen van de wereld moeten
halen om armoede te laten verdwijnen en te
zorgen voor een leefbare planeet.
Bijvoorbeeld: alle kinderen moeten goed onderwijs
krijgen.

Ik kan
●●
●●
●●

analyseren of ik een situatie goed of slecht vind.
Deze analyse kan ik met leeftijdsgenoten vergelijken.
in gesprekken met de groep en met de leerkracht mijn eigen
morele oordelen herkennen. Ik kan die oordelen ook vormen.
uitdagingen voor samenlevingen benoemen om de
duurzame ontwikkelingsdoelen te halen en mogelijke
oplossingsgerichte acties opzetten.

Meer weten?
Filosoferen fiche 5

FILOSOFEREN
Morele oordeelsvorming
oordelen over goed en kwaad

REFLECTIEVRAGEN
In België moeten alle jongeren onderwijs volgen
tot ze 18 jaar zijn.
●●
●●
●●

Wat is jouw moreel oordeel hierover?
Leg uit waarom jij dit vindt. Geef 1 argument.
Vergelijk jouw moreel oordeel en met dat van klasgenoten.

Filosoferen fiche 5

FILOSOFEREN
Keuzevorming
doelen stellen

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
DOEL

Een doel is een resultaat dat je wil behalen.

Bijvoorbeeld: je wil tegen volgende week je boek
uitgelezen hebben. .

KEUZE

Als je kiest, maak je een keuze.

PLICHT

Een plicht is iets wat je volgens jezelf en anderen
moet doen.

BEVEL

Een bevel is een opdracht die je krijgt en die je
moet uitvoeren. Bijvoorbeeld: soldaten krijgen het

ZELFSTURING

Bijvoorbeeld: het is je plicht om anderen te helpen.

bevel om de vijand aan te vallen.

Je kan jezelf ‘sturen’. Je weet wat je wil bereiken en
je zorgt ervoor dat je dat bereikt.
Motivatie zorgt ervoor dat je doet wat je wil doen.

MOTIVATIE

Bijvoorbeeld: ben je gemotiveerd om een job te vinden
in een restaurant? Dan ga je meteen langs bij een
aantal restaurants om je voor te stellen.

Ik kan
●●
●●

●●

zeggen hoe mijn keuze beïnvloed worden door mezelf en
door anderen.
zeggen wat mijn doelen zijn op korte en langere termijn. Ik kan
ervoor dat ik die doelen bereik. Reflecteren over de doelen die ik
stel, mijn motivatie en mogelijke drempels en hulpbronnen hierbij.
samen met anderen zeggen wat de doelen van de groep zijn.
Ik kan er mee voor dat die doelen bereikt worden.

Meer weten?
Filosoferen fiche 6

FILOSOFEREN
Keuzevorming
doelen stellen

REFLECTIEVRAGEN
Denk terug aan belangrijke beslissing die je het voorbije jaar
gemaakt hebt.
●●
●●
●●

Beschrijf deze beslissing.
Wat was het belangrijkste doel van deze beslissing?
Was deze beslissing jouw keuze of werd de beslissing (deels)
beïnvloed door anderen?

Noem één doel dat je dit schooljaar graag wil bereiken.
●●
●●
●●

Zijn er drempels/moeilijkheden bij het bereiken van dit doel?
Zijn er hulpbronnen die je kan gebruiken om het doel
te bereiken?
Welke acties ga je ondernemen om je doel te bereiken?
Noem er drie.

Filosoferen fiche 6

FILOSOFEREN
Keuzevorming
participatie

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN

PARTICIPATIE

Participatie betekent dat je deelneemt. Participeren
aan de samenleving betekent mee bouwen aan
de samenleving. Om samen deel te nemen en
beslissingen te maken, doorloopt een groep mensen
verschillende stappen. Dit is een participatieproces.
Bijvoorbeeld: je zet met je klas in de buurt van je school
een actie op voor veiliger verkeer.

POLITIEK

DEMOCRATIE

Alles wat te maken heeft met het besturen van een
land, stad, gemeente,... is politiek. De mensen die
besturen noemen we politici.
In een democratie beslissen de mensen hoe de politici het land moeten besturen. Dit gebeurt meestal
door het organiseren van verkiezingen. Mensen kunnen stemmen op politici en politieke partijen die het
dichts aansluiten bij hun eigen ideeën. De politici met
de meeste stemmen, besturen het land en voeren de
ideeën van de mensen die voor hen stemden uit.
Bijvoorbeeld: België is een democratie.

Ik kan
●●
●●

●●

democratische processen om samen te leven uitleggen.
uitleggen waarmee iemand rekening houdt om tot een
beslissing te komen. Ik kan dat ook met hulp van de leerkracht
toepassen in de klas.
in groep en samen met de leerkracht actief deelnemen aan
participatieprocessen.

Meer weten?
Filosoferen fiche 7

FILOSOFEREN
Keuzevorming
participatie

REFLECTIEVRAGEN
OPDRACHT:
Stel: je krijgt met de klas 300€ om op school een activiteit
te organiseren waaraan alle klasgenoten deelnemen. Jullie
mogen zelf kiezen welke activiteit.
Hoe maken jullie deze keuze?
Beschrijf het beslissingsproces dat jij zou voorstellen.
●●
●●

Waarom kies je voor deze manier?
Zijn er voor- en nadelen aan?
Vergelijk jouw beslissingsproces met dat van klasgenoten.

Filosoferen fiche 7

DUURZAAM
SAMENLEVEN

DUURZAAM SAMENLEVEN

Overzicht
DIVERSITEIT
●●

positief omgaan met diversiteit

●●

antwoord bieden op discriminatie

OMGAAN MET SPANNING EN CONFLICT
●●

handelen bij conflict

●●

mensenrechten

DUURZAAM SAMENLEVEN
Diversiteit

positief omgaan met diversiteit DEEL I

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
DIVERSITEIT

Er is diversiteit in een groep als er mensen zijn die
naast gelijkenissen ook verschillen van jou. Die mensen kunnen een andere afkomst hebben, een handicap
of leeftijd, een andere seksuele voorkeur, hobby …

SUPER
DIVERSITEIT

Onze samenleving wordt steeds diverser, super divers.
Er zijn veel mensen die zelf of ouders of grootouders
hebben die afkomstig zijn uit landen uit de hele wereld.
In grote steden in België en Europa heeft de meerderheid van de inwoners een migratieachtergrond.

REFERENTIE
KADER

Jouw referentiekader is hoe jij naar de dingen kijkt.
Er zijn veel zaken die bepalen hoe je de dingen ziet, bijvoorbeeld hoe je bent opgevoed, hoe oud je bent, wat
je afkomst is, wie je vrienden zijn, wat je studeerde …

MULTIPER
SPECTIVITEIT

Bij multiperspectiviteit laat je je eigen manier van denken los. je probeert over onderwerpen te denken vanuit andere ‘perspectieven’ of ‘hoeken’. Zo kan je je beter
inleven in hoe anderen denken over onderwerpen.

Ik kan
●●
●●
●●
●●

verschillen en gelijkenissen in afkomst, levensstijlen, interesses
en talenten identificeren.
in groep en samen met de leraar de (super)diversiteit in onze
samenleving onderzoeken.
in situaties de invloed van mijn eigen referentiekader op het
eigen gedrag herkennen en benoemen.
in groep een concrete situatie vanuit verschillende
perspectieven analyseren.

Meer weten?
Duurzaam samenleven fiche 1

DUURZAAM SAMENLEVEN
Diversiteit

positief omgaan met diversiteit DEEL I

REFLECTIEVRAGEN
Denk aan de omgeving waar je woont of vaak verblijft.
●●
●●
●●

Is er (super)diversiteit in jouw omgeving? Hoe merk je dit?
Hoe voel je in deze omgeving?
Ervaar je in deze omgeving dat het referentiekader van
anderen verschillen met dat van jou? Kan je een voorbeeld
geven?

Duurzaam samenleven fiche 1

DUURZAAM SAMENLEVEN
Diversiteit

positief omgaan met diversiteit DEEL II

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
GELIJK
WAARDIGHEID
RESPECT

SOLIDARITEIT

TRADITIE

Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig: de
kwaliteiten van mensen zijn verschillend maar wel
evenveel waard.
Laat je iemand voelen dat je het OK vindt wat die doet,
zegt, hoe die zich voelt …? Dan toon je respect.
Je toont je solidair met anderen als je opkomt voor wat
anderen belangrijk vinden.
Bijvoorbeeld: uit solidariteit met jongeren op de vlucht,
laat de voetbalclub van Kraainem deze jongeren zich gratis
inschrijven voor de voetbalploeg.

Een traditie is een gewoonte of een gebruik dat een
bepaalde groep mensen heeft. Ze leerden het van hun
ouders, en ze geven het door aan hun kinderen.

Ik kan
●●
●●

●●
●●

onderzoeken of mensen in een samenleving gelijkwaardig
behandeld worden.
reflecteren over hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen in
een samenleving gelijke kansen krijgt in het onderwijs, op het
werk,....
de gevolgen van ongelijke kansen in de samenleving
onderzoeken.
deelnemen aan culturele gebruiken. Daardoor kan ik benoemen
hoe tradities verschillen van en gelijken op elkaar.

Meer weten?
Duurzaam samenleven fiche 2

DUURZAAM SAMENLEVEN
Diversiteit

positief omgaan met diversiteit DEEL II

REFLECTIEVRAGEN
Wat betekent respect voor jou?
Hoe merk je dat iemand jou met respect behandelt?
Hoe merk je dat iemand jou niet met respect behandelt?
Kan je een traditie noemen die in jouw familie
belangrijk is/was?
Vergelijk de traditie die jij noemt met een klasgenoot
Zijn de tradities erg verschillend of eerder gelijk?
Denk je dat je in België alles kan worden wat je maar wil?
Waarom wel/niet?

Duurzaam samenleven fiche 2

DUURZAAM SAMENLEVEN
Diversiteit

antwoorden bieden op discriminatie

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
STEREOTYPE

Een stereotype is een beeld dat je hebt van een groep
mensen. Dat beeld is sterk overdreven en komt niet
overeen met de realiteit.
Bijvoorbeeld: meisjes spelen met poppen

VOOROODEEL

STIGMA
TISERING
DISCRI
MINATIE

Een vooroordeel is een mening die je hebt over mensen
of een groep mensen. Voor die mening baseerde je je niet
op feiten. Bijvoorbeeld: meisjes kunnen niet voetballen.
Als we iemand stigmatiseren, plakken we een stigma
of etiket op iemand. Daarmee zeggen we wat voor een
persoon die is. Een stigma is altijd negatief.
Bijvoorbeeld: je vindt iemand lui, omdat die niet werkt.
Je weet niet dat die persoon te ziek is om te werken.

Als iemand je discrimineert, dan behandelt die jou
oneerlijk op basis van je persoonlijke kenmerken.

Bijvoorbeeld: omdat je een vrouw bent, omdat je een andere
huidskleur hebt, een ander geloof, een handicap …

Ik kan
●●
●●
●●
●●

herkennen en benoemen wanneer iemand stereotypes
gebruikt, vooroordelen heeft of mensen stigmatiseert.
discriminatie op basis van eender welk persoonlijk kenmerk
herkennen en benoemen.
de gevolgen van discriminatie voor mensen en de samenleving
onderzoeken.
samen met medeleerlingen acties bedenken en organiseren
om discriminatie tegen te gaan.

Meer weten?
Duurzaam samenleven fiche 3

DUURZAAM SAMENLEVEN
Diversiteit

antwoorden bieden op discriminatie

REFLECTIEVRAGEN
In België is er een antidiscriminatiewet. In deze wet staan
kenmerken waarop het verboden is om onderscheid te
maken tussen mensen. Deze kenmerken noemen we
discriminatiegronden.
●●
●●
●●

Zoek de discriminatiegronden op.
Zijn er persoonlijke kenmerken in de wet op basis waarvan je
zelf al eens gediscrimineerd werd?
Waar kan je in België terecht als je gediscrimineerd wordt?
Zoek minstens 2 organisaties.

Duurzaam samenleven fiche 3

DUURZAAM SAMENLEVEN
Omgaan met spanning en conflict
handelen bij conflict

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
MENINGS
VERSCHIL

Je hebt een meningsverschil als de andere een andere
mening heeft dan jij.

CONFLICT

Heb je een andere mening dan de andere,
en kunnen jullie het niet oplossen?
Dan kan het een conflict worden. Jullie kunnen dan
bijvoorbeeld boos worden op elkaar.

AGRESSIE

Je bent agressief als je anderen kwetst.
Je kan iemand kwetsen door wat je zegt of doet.

GEWELD

Als je geweld gebruikt, dan doe je iemand met
opzet pijn. Bijvoorbeeld: door iemand te slaan
of schoppen, iemand uit te schelden …

Ik kan
●●
●●
●●

●●
●●

verschillen in mening en conflicten rondom mij en in de
samenleving herkennen en benoemen.
verschillende kanten aan een meningsverschil of conflict
benoemen.
zeggen hoe ik naar een verschil in mening of conflict kijk.
Ik kan ook zeggen waarom ik dat vind. Daarbij respecteer ik de
mening van anderen.
omgaan met conflicten op een positieve manier.
situaties met agressie of geweld herkennen rondom mij of in
de samenleving. Ik kan deze situaties onderzoeken en in groep
acties voorstellen om agressie en geweld te verminderen.

Meer weten?
Duurzaam samenleven fiche 4

DUURZAAM SAMENLEVEN
Omgaan met spanning en conflict
handelen bij conflict

REFLECTIEVRAGEN
Denk terug aan een meningsverschil dat je had.
●●
●●

Waarover ging het meningsverschil?
Hoe ging je om met de mening van de ander?

Denk terug aan een conflict dat je had.
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Waarover ging het conflict?
Hoe gedroeg jij je tijdens het conflict?
Hoe gedroeg de ander zich?
Wat er sprake van agressie of geweld?
Hebben jullie het conflict opgelost? Zoja, Hoe?
Heb je iets bijgeleerd uit het conflict?

Duurzaam samenleven fiche 4

DUURZAAM SAMENLEVEN
Omgaan met spanning en conflict
mensenrechten

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
MENSEN
RECHTEN

KINDER
RECHTEN

Mensenrechten zijn basisrechten voor alle mensen.
Het maakt niet uit welke afkomst ze hebben, wat hun
geslacht of geloof is, welke taal ze spreken …

Bijvoorbeeld: iedereen heeft het recht om een eigen mening
te hebben en die te zeggen. Alle mensen hebben recht op
onderwijs, op eten …

Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je kinderrechten.
Die rechten zijn afspraken over hoe we met kinderen
moeten omgaan.

Bijvoorbeeld: je hebt recht om veilig en gezond op te
groeien. Je hebt recht op ouders of andere verzorgers die voor
je zorgen. Je hebt recht op een veilige thuis …

Ik kan
●●
●●
●●
●●

mensenrechten beschrijven als kader om vrijheden van
mensen te beschermen en plichten van mensen te benoemen.
mensenrechten vergelijken met andere ideeën over
vrijheden en plichten.
reflecteren over kinderrechten in concrete situaties,
bijvoorbeeld op school, in het verkeer,...
schendingen van mensen- en kinderrechten in samenlevingen
herkennen en in groep acties voorstellen om de
schendingen te verminderen.

Meer weten?
Duurzaam samenleven fiche 5

DUURZAAM SAMENLEVEN
Omgaan met spanning en conflict
mensenrechten

REFLECTIEVRAGEN
Kan je zelf een kinderrecht opnoemen?
Denk je dat dit kinderrecht in België soms geschonden wordt?
Kan je een voorbeeld geven?
Denk je dat dit kinderrecht in andere landen soms geschonden
wordt? Kan je een voorbeeld geven?
Wat kan je doen wanneer een kinderrecht geschonden wordt?
Ga op zoek waar je terecht kan om meer te weten te komen
over kinderrechten.

Duurzaam samenleven fiche 5

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES

Overzicht
PROFESSIONELE IDENTITEIT
●●

zicht op jezelf

●●

zelfsturing

ARBEIDSMARKTVERKENNING
●●

wegwijs in de economische omgeving

●●

wegwijs in beroepscompetenties

●●

job in zicht

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES
Professionele identiteit
zicht op jezelf

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
KWALITEIT
MOTIEF

NETWERKEN

Kwaliteiten zijn je goede eigenschappen
Bijvoorbeeld: je kan goed luisteren,
je bent goed in wiskunde ……

Waarom wil je iets doen? Dat is jouw motief.

Bijvoorbeeld: ik wil mensen genezen. Daarom wil ik dokter
worden.

Netwerken is contact leggen en contact houden met
mensen die je kunnen helpen in je werk (of in je
leven). Jij helpt die mensen ook met nieuwe info,
nieuwe contacten …

Ik kan
●●
●●
●●
●●
●●

ontdekken wat mijn kwaliteiten zijn en ze benoemen.
zien hoe eerdere ervaringen uit mijn leven invloed hebben
op de ontwikkeling van mijn kwaliteiten.
eigen kwaliteiten linken aan vaardigheden die ik nodig heb
in een beroep.
eigen motieven (op vlak van werk) ontdekken en benoemen.
een netwerkgesprek voeren.

Meer weten?
Arbeidsgerichte competenties fiche 1

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES
Professionele identiteit
zicht op jezelf

REFLECTIEVRAGEN
Vertellen mensen jou soms waar je goed in bent?
Waar ben je volgens jezelf goed in? Noem 2 kwaliteiten.
Waar zou je graag beter in worden?
Noem 2 eigenschappen waarin je wil groeien.
Ga op zoek naar jouw motieven.
●●
●●
●●
●●
●●

Wat vind jij belangrijk?
Waar droom je van?
Waar word je blij van?
Waar word je boos van?
Waarvoor wil jij moeite doen?

Kan netwerken ervoor zorgen dat je een beter zicht krijgt op
jezelf?
Arbeidsgerichte competenties fiche 1

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES
Professionele identiteit
zelfsturing

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
STUDIEKEUZE
LOOPBAAN
LOOPBAAN
STURING

WERKPUNTEN

Welke studierichting en school kies je? Dat is je
studiekeuze.
De verzameling van alle opleidingen, studies en jobs
die je reeds gedaan hebt, is je loopbaan.
Je stuurt je eigen loopbaan door zelf keuzes te maken,
doelen te kiezen en acties op te zetten om die doelen
te bereiken. Je gaat (je leven lang) op zoek naar nieuwe
doelen op vlak van jobs en opleidingen en acties om
die te bereiken.
Als je beter wil worden in iets, kan je voor jezelf werkpunten opstellen. Dit zijn stappen die je wil zetten om
een doel te bereiken.
Bijvoorbeeld ik wil graag leraar worden maar ik heb soms
angst om voor een groep te spreken. Mijn werkpunt: ik ga
oefenen om voor een groep te spreken door elke week 1 keer
voor de hele klas te spreken.

Ik kan
●●

●●
●●
●●

strategieën gebruiken om informatie te verzamelen
over studierichtingen die je wil volgen of beroepen die je
interesseren.
op basis van mijn eigen motieven doelen formuleren voor
mijn eigen loopbaan.
werkpunten benoemen om op korte (en langere) termijn
stappen te zetten om deze doelen te bereiken.
hulpbronnen in kaart brengen om deze doelen te bereiken.

Meer weten?
Arbeidsgerichte competenties fiche 2

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES
Professionele identiteit
zelfsturing

REFLECTIEVRAGEN
Ga op zoek naar 2 bronnen waar je informatie kan vinden over
studierichtingen of beroepen.
●●
●●

Noem 1 vraag over je studiekeuze waar je een antwoord
op zoekt.
Ga op zoek naar het antwoord op je vraag.

Welk doel wil je in je loopbaan bereiken binnen 1 jaar?
●●

Wat zijn mogelijke drempels?

●●

Welke hulp kan je gebruiken om je doel te bereiken.

Welk doel wil je in je loopbaan bereiken binnen 5 jaar?

Arbeidsgerichte competenties fiche 2

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES
Arbeidsmarktverkenning

Wegwijs in economische omgeving

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
ECONOMIE
ARBEIDSMARKT
BELASTINGEN

Economie onderzoekt hoe mensen omgaan met geld.
De arbeidsmarkt is de verzameling van alle jobs.
Belastingen zijn centen die je betaalt aan de
overheid. Bijvoorbeeld: je betaalt belastingen op je loon.
Dat geld gebruikt de overheid bijvoorbeeld om de wegen
beter te maken, om te zorgen voor genoeg scholen voor
kinderen …

De sociale zekerheid is geld van de overheid.
De overheid gebruikt dat geld om mensen te helpen.

SOCIALE
ZEKERHEID

ARBEIDS
WETGEVING

Bijvoorbeeld:
• Als je werkloos bent, krijg je een uitkering.
• Als je niet kan werken door een handicap, krijg je een
uitkering.
• Als je 67 jaar bent, hoef je niet meer te werken. Je krijgt
een pensioen in plaats van een loon.
• Als je kinderen hebt, krijg je ‘kinderbijslag’. Met dat geld
kan je je kind onderhouden.
• - ……

De arbeidswetgeving is alle wetten die je
beschermen als je werkt. Bijvoorbeeld: wetten zorgen

ervoor dat je veilig kan werken. - ……

Ik kan
●●
●●
●●

uitleggen hoe de economie en arbeidsmarkt in België werkt.
mijn deelname aan de economie in België uitleggen.
thema’s uit de arbeidswetgeving die in mijn leven belangrijk zijn
uitleggen.

Meer weten?
Arbeidsgerichte competenties fiche 3

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES
Arbeidsmarktverkenning

wegwijs in de economische omgeving

REFLECTIEVRAGEN
Neem je zelf deel aan de economie?
●●
●●

Hoe?
Geef 3 voorbeelden.

Bedenk samen met een klasgenoot 3 vragen over de
arbeidsmarkt in België.
Bespreek deze vragen met je leraar en klasgenoten.

Arbeidsgerichte competenties fiche 3

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES
Arbeidsmarktverkenning

wegwijs in beroepscompetenties

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
BEROEPS
COMPETENTIES
COMPETENTIE
PROFIEL

Alles wat je moet kennen, kunnen en hoe je verwacht
wordt je te gedragen om een bepaald beroep uit te
oefenen.
Bijvoorbeeld: een verpleger moet weten hoe je bloed
trekt (= kennis), hij moet de spuit op de juiste plaats kunnen
zetten (= vaardigheid) en moet zorgzaam zijn (= attitude).

In een competentieprofiel worden alle competenties
opgesomd die je voor een bepaalde job nodig hebt.

Ik kan
●●
●●
●●

boepscompetenties die nodig zijn voor een beroep benoemen.
opleidingen zoeken die nodig zijn om beroeps
competenties te leren.
op zoek gaan naar mijn beroepsmogelijkheden door eigen
competenties te vergelijken met competentieprofielen.

Meer weten?
Arbeidsgerichte competenties fiche 4

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES
Arbeidsmarktverkenning
beroepscompetenties

REFLECTIEVRAGEN
Denk aan je droomjob.
●●

Welke beroepscompetenties heb je nodig
om deze job te kunnen?

Bedenk een job een stel hiervoor zelf een beroepsprofiel op.
Zijn er algemene competenties die je voor alle beroepen nodig
hebt? Bedenk er met een klasgenoot 3 en vergelijk met andere
klasgenoten.

Arbeidsgerichte competenties fiche 4

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES
Arbeidsmarktverkenning
job in zicht

BELANGRIJKE WOORDEN VERKENNEN
JOBDOELWIT
VACATURE

SOLLICITEREN

ARBEIDS
BEMIDDELING

Je bepaalt welke job je wel en niet wilt of kan doen.
Een job waarvoor een organisatie een nieuwe
medewerker zoekt.
Als je solliciteert, stel je jezelf voor als kandidaat voor
een job bij een organisatie. Je stuurt ze bijvoorbeeld
een motivatiebrief (brief waarin je vertelt waarom jij
de job wil en goed zou doen) met je cv (een overzicht
van je loopbaan).
Stel: een bedrijf zoekt een nieuwe medewerker.
Jij zoekt een nieuwe job. Arbeidsbemiddeling zorgt
ervoor dat het bedrijf en jij met elkaar in contact
komen. Een bekende arbeidsbemiddelingsorganisatie is

de VDAB.

Ik kan
●●
●●
●●
●●
●●

een jobdoelwit opstellen.
vacatures bekijken en vergelijken met mijn eigen job
doelwit.
sollicitatiebrieven maken om vanuit mijn eigen kwaliteiten,
doelen en motieven een job te zoeken.
een sollicitatiegesprek voeren.
organisaties die begeleiding voorzien naar opleiding en/of
werk verkennen.

Meer weten?
Arbeidsgerichte competenties fiche 5

ARBEIDSGERICHTE
COMPETENTIES
Arbeidsmarktverkenning
job in zicht

REFLECTIEVRAGEN
Heb je zelf een idee wat je jobdoelwit is?
●●

Omschrijf je jobdoelwit.

Heb je nog geen idee wat je jobdoelwit is?
●●

Ga op zoek naar hulpbronnen om dit te doen.
(Tip: er bestaan testjes, spelletjes, begeleiders,...)

Arbeidsgerichte competenties fiche 5
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AFSLUITER
voor je leraar

Om jongeren inzicht te geven in de burgerschapscompetenties uit
het leerpad, werden de belangrijkste begrippen en vaardigheden in
samenwerking met Wablieft uitgeschreven in heldere taal. Om geen
afbreuk te doen aan de complexiteit van sommige competenties, blijft
de competentiewaaier echter een erg talige tool. Het inzetten van deze
tool in OKAN-klassen vraagt de nodige begeleiding van OKAN- leraren
en kan afhankelijk van de (talige) startsituatie van een leerling, op
verschillende manieren ingezet worden.
Graag verwijzen we naar de visietekst bij dit leerpad rond meertaligheid
voor tips om te werken met taaltechnologie en het creëren van
taalbruggen.

Dit werk valt onder een
Creative Gommons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen
4.0 Internationaal-licentie.

Meer weten?
Neem je graag contact
op met
vragen, bedenkingen, ideeën?
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