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Raymonda Verdyck, onze afgevaardigd bestuurder, en Saskia Lieveyns,
onze adviseur-coördinator, voor hun enthousiasme om ook in OKAN een
raamwerk uit te zetten om met actief burgerschap aan de slag te gaan.

de pilootscholen (KTA2 GO! Next Hasselt, GO! Spectrumschool
Borgerhout, Leren en werken GO! Next Hasselt, Centrum van het
Gemeenschapsonderwijs voor Deeltijds Onderwijs in Oostende) voor de
input, feedback, materialen, enz. 

middenveldorganisaties voor de feedback, het inspiratiemateriaal en de
werkvormen.

GO! professionals in alle geledingen van onze organisatie met bijzondere
dank voor de pedagogisch begeleiders voor OKAN Nadja Gilissen, Jan
Lecocq, Kathleen Leemans en Ann Sofie Viane.

de internationale partners uit het FIER-project voor de input en feedback
vanuit verschillende invalshoeken.

alle anderen die ons inspiratie gaven en te talrijk zijn om op te sommen.

Voor het uitwerken van het leerpad actief burgerschap in OKAN hebben we
heel wat relevante literatuur geraadpleegd en veel boeiende experten
gesproken. Concreet had deze publicatie haar huidige vorm niet gekend
zonder de inzet en hulp van:
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Het is met de nodige trots dat de Pedagogische begeleidingsdienst van het
GO! deze inspiratiegids actief burgerschap in OKAN voorstelt. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze gids een onmisbaar instrument kan zijn om
in de OKAN-klassen met actief burgerschap aan de slag te gaan. Want ook
daar willen we in een warm, veilig en verbindend schoolklimaat werken aan
een uitnodigende burgerschapscultuur en burgerschap integreren in het
curriculum. De GO! leerlijn actief burgerschap is immers bij uitstek een
inclusief verhaal. 
 
De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! liet zich voor deze
inspiratiegids niet enkel leiden door onze eigen leerlijn actief
burgerschap maar baseert zich met dank op tal van nationale en
internationale onderzoeken. Zo bleek de strategische verkenning
‘vluchtelingen en onderwijs’ van de VLOR een bijzonder verrijkend
vertrekpunt. Daarnaast en niet in het minst konden we putten uit een schat
aan praktijkervaring tijdens tal van gesprekken met OKAN-begeleiders en –
leerlingen.  
 
We zijn hen dankbaar voor de inspiratie die ze ons boden. We zien in hen de
ambassadeurs van ons pedagogisch project, de ambassadeurs van de
toekomst. Samen bouwen ze aan de samenleving van vandaag en morgen,
streven ze naar een vrije democratie met actieve burgers waarin het
samenleven centraal staat en elke persoon gelijke kansen heeft om zich
maximaal te ontplooien. 
 
Essentieel hierbij is dat we de krachten bundelen om actief burgerschap
structureel en weldoordacht aan te pakken. Met deze inspiratiegids, en het
digitale luik op www.gofier.be, willen we  scholen een sterke ruggensteun
bieden die het hen mogelijk maakt hun eigenheid in hun burgerschapsvisie
en -werking te verankeren. 
 
Dit inspiratieboek is uiteraard nog maar het begin. We geloven heel sterk in
het feit dat actief burgerschap en taalontwikkeling bij leerlingen, hand in hand
gaan en dit het te belopen pad is om grote stappen te zetten naar een
kwaliteitsvol en écht inclusief onderwijs.  Als GO! onderwijs van en voor de
Vlaamse gemeenschap nemen we hier graag en vanzelfsprekend het
voortouw. Als begeleidingsdienst zijn we met trots de ondersteunende
partner in dit boeiend traject. 
 
Ik hoop dat deze gids niet enkel de praktijk in de OKAN-klassen mag
inspireren, maar ook in het bredere onderwijsveld weerklank vindt. De
auteurs deden er alvast alles aan om de toon voor een optimistische
toekomst te zetten. Ik ben hen er bijzonder dankbaar voor.
 
Saskia Lieveyns 
adviseur-coördinator 
Pedagogische begeleidingsdienst GO!
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Het leerpad Actief burgerschap in OKAN draagt bij tot het versterken van
jongeren in OKAN in burgerschapscompetenties. Zo bouwen we samen aan een
inclusieve samenleving. In deze publicatie gidsen we al wie geïnteresseerd is
doorheen de verschillende onderwijskundige aspecten van dit leerpad.
 
In DEEL I: Actief burgerschap in OKAN verkennen we het begrip actief
burgerschap en zoomen we in op actief burgerschap in de context van
onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. We lichten toe hoe het leerpad
Actief burgerschap in OKAN tot stand kwam. Daarbij verkennen we een
emancipatorische benadering bij het coachen van OKAN-jongeren (in een
maatschappelijk kwetsbare positie). Hoe kan hun groei in actief burgerschap
bijdragen tot  het vormen van een inclusieve samenleving?
 
In DEEL II: Aan de slag met het leerpad Actief burgerschap in OKAN staan we
stil bij de opbouw van het leerpad Actief burgerschap in OKAN en gaan we op
zoek naar de meerwaarde van competentiegericht werken aan
burgerschapscompetenties. We geven ook een aanzet om het leerpad te
koppelen aan de OKAN ontwikkelingsdoelen zoals ze in 2009 door de Vlaamse
regering werden opgesteld. 
 
In DEEL III: Van leerpad naar lesgeven in actief burgerschap in OKAN lichten we
het belang toe van een burgerschapscultuur op school en doen we enkele
suggesties om de burgerschapscultuur op school in kaart te brengen. We geven
een aanzet om het leerpad te vertalen naar de klaspraktijk. We zoeken naar een
mogelijke invulling van burgerschapsdidactiek voor OKAN en lichten enkele tools
toe die ontwikkeld werden om leraren te ondersteunen bij de implementatie van
het leerpad in de klas.  We sluiten af met enkele suggesties om in de toekomst in
nauwe samenwerking met OKAN-scholen een methodiek uit te werken om
lessen of projecten actief burgerschap in OKAN te concretiseren. 
 
Om OKAN-teams en andere geïnteresseerden te ondersteunen om met actief
burgerschap in OKAN verder aan de slag te gaan, creëerden we de website
www.gofier.be. Hier is alle informatie omtrent het leerpad, ondersteunende tools
om het leerpad te implementeren en achtergrondliteratuur terug te vinden. 
 
Om de inspiratiegids zo overzichtelijk mogelijk te maken, kozen we ervoor om in
de tekst geen onderzoeken te vermelden noch bronvermeldingen in de tekst op
te nemen. Enkel wanneer we een citaat letterlijk overnemen, vermelden we de
bron. Achteraan deze publicatie vind je de lijst van geraadpleegde literatuur.
 
 

Inleiding
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Wat verstaan we onder actief burgerschap?
 
'Actief burgerschap betekent voor het GO! dat burgers op een actieve manier
mee vorm geven aan de samenleving en aan hun plaats binnen die
samenleving. We gaan voor een duidelijk actief burgerschap, dat niet kan
bestaan zonder een kritische en onderzoekende houding en een geëngageerde
toepassing ervan in de maatschappij. Actieve burgers informeren zich, leren bij
en stellen zich oprecht betrokken op tegenover hun omgeving en de anderen.
Met andere woorden: als GO! ambiëren we om leerlingen te vormen tot kritische
burgers die samen leren samenleven.
 
We willen dat onze lerenden de maatschappij (1) duurzaam ondersteunen, wat
inhoudt dat ze mee bouwen aan de samenleving zoals ze is, en (2) vernieuwen,
door de samenleving op een actieve wijze mee vorm te geven. ‘Duurzaam’
verwijst naar het evenwicht tussen enerzijds een behoudsgezinde en stabiele en
anderzijds een veranderingsgerichte en innovatieve dimensie. Burgers moeten
voor zichzelf onderzoeken wat ze een goede balans vinden tussen beide
dimensies en waarom dat zo is. Zo is actief burgerschap datgene dat een
democratie in stand houdt én vernieuwt.
 
 Als onderwijsverstrekker onderscheiden we ons doordat actief pluralisme in ons
pedagogisch DNA verankerd is. Dat dwingt ons om in het opleiden van leerlingen
tot actieve burgers niet van één exclusieve, ideologische visie op ‘burgerschap‘
uit te gaan. Ons pedagogisch project (PPGO!) neemt daarom neutraliteit als
uitgangspunt voor actief burgerschap, om samenleven op grond van
gelijkwaardigheid mogelijk te maken. Dat maakt dat elke school van het GO! een
warme, veilige omgeving moet zijn, waarin elke leerling kan participeren aan
diverse aspecten van het schoolleven.' (Gellens, Deweerdt & Enckels, 2018)
 
 
 
 
 
 
 

DEEL I:

Actief burgerschap in OKAN

 
 
Om het PPGO! in scholen nog sterker te
laten weerklinken, werd de Leerlijn
Actief Burgerschap voor het secundair
onderwijs ontwikkeld. Deze leerlijn is
wetenschappelijke opgebouwd en
maakt het mogelijk dat leerlingen van
alle achtergronden in staat gesteld
worden om met elkaar in contact te
komen en zichzelf – in dialoog – verder
te ontwikkelen. 
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Actief burgerschap in OKAN
 
De omschrijving van actief burgerschap zoals ze hierboven uitgeschreven staat,
geldt voor alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen binnen het GO! en dus ook
voor het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Samen bouwen aan
een samenleving zonder één ideologische visie is het uitgangspunt. We
benadrukken dat het coachen van jongeren in hun groei tot actief burgerschap,
zowel binnen OKAN als daarbuiten, vertrekt vanuit een inclusieve benadering die
(super)diversiteit in al haar dimensies omarmt en inzet op het samen leren
samenleven. Om deze visie op actief burgerschap ook in OKAN structureel te
kunnen verankeren startten we in 2018 een verkenning rond actief burgerschap
en onthaalonderwijs.
 
Bevindingen uit onderzoek met betrekking tot onthaalonderwijs in Vlaanderen,
een recente strategische verkenning van de VLOR over onderwijs voor
vluchtelingen, signalen van OKAN-teams, ervaringen van jongeren in OKAN en
een nodenbevraging rond onderwijs en begeleiding van jongeren met een
vluchtverleden bij verscheidene middenveldorganisaties versterken onze ambitie
om werk te maken van een uitgewerkt competentiekader om binnen de OKAN-
context met actief burgerschap aan de slag te gaan. Op de website verzamelen
we onder het luik 'Pedagogisch-didactische handvatten' verschillende recente
onderzoeken waarop we ons inspireerden.   
 

Naar een leerpad Actief burgerschap in OKAN
 
De verkenning met betrekking tot actief
burgerschap en OKAN leidde tot het ontwikkelen
van een leerpad. Het leerpad Actief burgerschap in
OKAN is ontwikkeld als aanvulling op en
concretisering van de Leerlijn Actief Burgerschap
voor het secundair onderwijs. Een
leerplancommissie bestaande uit OKAN-leraren,
coördinatoren en vervolgschoolcoaches uit vier
verschillende scholen ging tijdens het schooljaar
van 2018-2019 aan de slag om uitdagende
burgerschapscompetenties te selecteren, te toetsen
aan haalbaarheid binnen OKAN en een
pedagogisch-didactische aanzet te geven om het
leerpad te vertalen naar de klas- en schoolpraktijk.

In twee scholen gingen we als test met het leerpad aan de slag en peilden we
naar de reacties van leerlingen. Een filmpje hiervan is terug te vinden op de
website. 
 
Het zoeken naar een competentiegericht raamwerk voor actief burgerschap in
OKAN werd een uitdagend en boeiend proces. Met het resultaat, het leerpad
Actief burgerschap in OKAN, hopen we scholen te inspireren om structureel in te
zetten op burgerschapscompetenties die jongeren in OKAN versterken in
levenslang en levensbreed leren om vandaag en morgen volwaardig te
participeren aan de samenleving én een inclusieve samenleving mee vorm te
geven.
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expliciet in te zetten op positieve interculturele relaties om positief om te
gaan met superdiversiteit binnen OKAN en in de samenleving van vandaag.

jongeren in OKAN naast de screening van basisvaardigheden voor
geletterdheid en gecijferdheid, breder te mappen. We willen jongeren bewust
maken van en erkennen in burgerschapscompetenties die ze reeds in formele
of informele context ontwikkelden. We vertrekken vanuit een krachtgerichte
kijk op OKAN-jongeren. 

vanuit de visie van het GO! over meertaligheid het belang én de kracht van
de thuistaal voor het leerproces te erkennen en in te zetten op taalbruggen en
communicatiestrategieën om leerwinst en wederzijds begrip te genereren.

bruggen te bouwen tussen OKAN, regulier onderwijs en de (lokale)
gemeenschap rond de school om in te zetten op interactie tussen OKAN-
leerlingen en sprekers van het Nederlands. De competenties in het leerpad
nodigen uit om lesactiviteiten en projecten op te zetten die participatie
stimuleren van OKAN-leerlingen in de klas-, de schoolse en de
maatschappelijk context. De koppeling van OKAN-ontwikkelingsdoelen aan
het leerpad Actief burgerschap wil burgerschapseducatie als mogelijke
ingangspoort beschouwen voor taalontwikkeling. 

jongeren in OKAN gericht te coachen in loopbaanleren om een doorstroom
naar vervolgonderwijs of opleiding te verbeteren en samen op zoek te gaan
naar toekomstverwachtingen en perspectieven op korte én langere termijn. 

 
 
We hopen dat dit leerpad helpt om:
 

 

Zo zal een jongere die lange tijd onderweg was voor aankomst in België
heel wat competenties ontwikkeld hebben met betrekking tot (ethische)
keuzes maken, omgaan met conflict en machtsstructuren, omgaan met
diversiteit, ...
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Kiezen voor een emancipatorische benadering van actief burgerschap in OKAN:
een verkenning
 
Jongeren in OKAN coachen bij hun ontwikkeling van burgerschapscompetenties
kan vanuit verschillende benaderingen met verschillende doeleinden ingevuld
worden. Om binnen OKAN aan de slag te gaan met actief burgerschap, vinden
we het wenselijk om - gebaseerd op het PPGO! en naar analogie met de Leerlijn
Actief Burgerschap in het secundair onderwijs - te kiezen voor een
emancipatorische benadering of empowermentbenadering. Hierbij is de
ontwikkeling van burgerschapscompetenties geen doel op zich maar wel een
middel voor leerlingen om volwaardig te kunnen participeren in en mee vorm te
geven aan een inclusieve samenleving. Het groeien in
burgerschapscompetenties moet bijdragen aan de empowerment van
leerlingen. We verwijzen hieronder naar de maatschappelijk kwetsbare positie
waarin veel jongeren in OKAN zich bevinden, lichten het begrip empowerment
toe en leggen de link met actief burgerschap op school. 
 
De diversiteit binnen OKAN is groot en veelzijdig. Zowel wat betreft vroegere
schoolse ervaringen, toekomstperspectief, redenen tot migratie en al dan niet
traumatische gebeurtenissen voor, tijdens en na de aankomst in België zijn de
verschillen even talrijk als het aantal jongeren binnen OKAN. We kunnen deze
doelgroep - net zoals alle klasgroepen - dan ook niet homogeniseren. De
meerderheid van deze jongeren heeft echter wel gemeen dat ze na aankomst in
België alleen of samen met hun gezin in een maatschappelijk kwetsbare
positie leven. Jongeren met een vluchtverleden worden in België immers na een
lange periode van machteloosheid over de eigen levenssituatie vaak opnieuw
geconfronteerd met de afhankelijkheid van officiële instanties voor hun
verblijfsvergunning en voor de voorziening in het eigen levensonderhoud. 
 

Onder maatschappelijke kwetsbaarheid verstaan we zoals Vettenburg (1989)
het formuleert: het risico om in contact met maatschappelijke instellingen
vooral, en telkens opnieuw, de negatieve aspecten (controle, sancties) te
ondergaan en minder te genieten van het positieve aanbod. 

 
De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid is een verklaringsmodel voor
situaties van achterstelling en uitsluiting. Deze theorie stelt dat er een verklaring
kan gevonden worden voor uitsluiting en achterstelling van groepen in de
samenleving door factoren op drie niveaus: het micro-, meso- en macroniveau.
Het microniveau gaat over het individueel niveau zoals o.a. zelfbeeld en
zelfvertrouwen en de competenties die iemand ontwikkelt. Het mesoniveau
verwijst naar instituties en organisaties zoals o.a. scholen. Het macroniveau
heeft betrekking op de organisatie van de samenleving op sociaal, economisch
en cultureel vlak zoals o.a. wetgeving over de asielprocedure, de sociale
zekerheid en de organisatie van het Vlaamse onderwijs. Mensen in een
kwetsbare positie in de samenleving waaronder ook heel wat jongeren in OKAN 
 en de gezinnen waartoe ze behoren, kunnen uitsluitingsmechanismen ervaren
op deze drie niveaus. Het macroniveau wordt in de theorie van maatschappelijke
kwetsbaarheid veelal als grondoorzaak van uitsluiting en achterstelling gezien. In
het kader van actief burgerschap en het streven naar een inclusieve
samenleving is het belangrijk om deze gelaagdheid in uitsluitingsmechanismen
en kwetsbaarheid in het achterhoofd te houden.  
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Rekening houdend met de maatschappelijk kwetsbare positie waarin veel v
OKAN- jongeren zich bevinden, kaderen we actief burgerschap in de theorieën
rond empowerment. 
 

Van Regenmortel (2002) omschrijft empowerment als “een proces van
individuele en collectieve versterking waarbij individuen, organisaties en
gemeenschappen meesterschap verwerven over hun eigen situatie en
omgeving. Empowerment gaat over ‘inter-afhankelijkheid’ en
‘samenredzaamheid’, niet over maximale onafhankelijkheid van het individu of
groepen."

 
Empowerment moet, net zoals maatschappelijke kwetsbaarheid, begrepen
worden binnen de systeembenadering van micro-, meso- en macroniveau. Dit wil
zeggen dat op het individueel niveau kan gewerkt worden aan empowerment
door o.a. in te zetten op het ontwikkelen van (burgerschaps)competenties. Dit
kan echter niet los gezien worden van de nood aan institutionele en structurele
aanpassingen op meso- en macroniveau om empowerment van individuen en
groepen mogelijk te maken en te komen tot een inclusieve samenleving. 
 
Het begrip empowerment komt veelal voor in de context van armoedebestrijding.
Toch kan het concept empowerment ook in andere contexten gebruikt worden.
Het is immers een open concept. Empowerment is een continu, dynamisch en
contextgebonden proces. De invulling van empowerment voor een OKAN-
leerling uit Eritrea die als niet-begeleide minderjarige in België verblijft, verschilt
bijvoorbeeld van de invulling van empowerment voor een 65-jarige alleenstaande
man die reeds lange tijd werkloos is. We kunnen vertrekken vanuit een
empowermentbenadering om zowel de OKAN-leerling als de werkloze man te
versterken om als volwaardige burger deel te nemen aan de samenleving. Deze
benadering wil de negatieve aspecten van een situatie verbeteren door positieve
zaken te zoeken. Ze focust op het welzijn, de krachten binnen het individu en
zijn/haar omgeving en omgevingsinvloeden. Niet op problemen en risicofactoren.
Het is een positieve en proactieve benadering en vraagt om een aanpak van
onderuit. 
 
Werken aan actief burgerschap op school vanuit een
empowermentbenadering kan jongeren in kwetsbare posities versterken op
microniveau, namelijk het niveau van het individu. Jongeren coachen in
burgerschapscompetenties versterkt hen om volwaardig te participeren aan de
samenleving. Onder het luik 'Competentiegericht werken aan actief burgerschap'
gaan we dieper in op de vraag hoe competentieontwikkeling kan bijdragen aan
empowerment bij jongeren.
 
Ook op niveau van de school (mesoniveau) kan gewerkt worden aan ruimte die
empowerment van leerlingen faciliteert. Het GO! wil actief burgerschap op
schoolniveau stimuleren door in te zetten op een burgerschapscultuur waarin
participatie en inspraak van alle leerlingen op schoolniveau het leven op school
mee vormgeeft. In het luik 'Naar een brede burgerschapscultuur op school' vind
je suggesties om werk te maken van een burgerschapscultuur op school.
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De verkenning met betrekking tot actief burgerschap, kwetsbare
maatschappelijke positie, empowerment en burgerschapsdidactiek is binnen
het GO! nog in volle ontwikkeling. Het concreet uitwerken en uittesten van
een burgerschapsdidactiek om in OKAN aan de slag te gaan, is een volgende
stap. 

Uiteraard zijn er ook buiten OKAN heel wat jongeren in het onderwijs die zich
in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Een emancipatorische
benadering m.b.t. actief burgerschap kan dan ook richtinggevend zijn voor
alle onderwijsvormen en -niveaus.

Aansluitende bedenkingen:
 

 

 

"Als vervolgcoach in OKAN is het voor
mij soms moeilijk om na te gaan wat

de jongeren al kunnen, wat ze opgepikt
hebben in het land van herkomst. Ik
denk dat het leerpad daar wel een
antwoord op biedt. Dingen die ze

onderweg hebben opgepikt zelf leren
benoemen." 

(Vervolgcoach GO! Spectrumschool
Borgerhout)
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Wat is het leerpad Actief burgerschap in OKAN?
 
 Het leerpad Actief burgerschap in OKAN is een dynamisch in te zetten leerpad.

Het is een aanvulling bij en concretisering van de Leerlijn Actief Burgerschap
voor het secundair onderwijs van het GO!. Naast de Leerlijn Actief Burgerschap
voor het secundair onderwijs liggen wetenschappelijke inzichten over OKAN-
onderwijs in Vlaanderen, gesprekken met (ex-)OKAN-leerlingen, schoolteams en
experten aan de basis van het leerpad. Met het leerpad willen we OKAN-teams
enerzijds inspireren om op gestructureerde wijze en vanuit een brede
benadering rond burgerschap aan de slag te gaan en anderzijds bevestigen in
tal van activiteiten die zij reeds ondernemen in het kader van Actief burgerschap.
 
Het leerpad bevat 4 hoofdcompetenties: communiceren, filosoferen, duurzaam
samenleven en arbeidsgerichte competenties. Elke hoofdcompetentie bestaat
op zijn beurt uit 2 of 3 clusters. In wat volgt geven we het leerpad schematisch
weer en lichten we kort de hoofdcompetenties toe. Op de website verzamelen
we in de inspiratiebox per competentie o.a. achtergrondliteratuur die ons
inspireerde om de competenties uit te werken en doen we suggesties om met de
competenties aan de slag te gaan op school. 
 

 
 
 

 

DEEL II: 

Aan de slag met het leerpad Actief burgerschap in OKAN

Schematische weergave leerpad Actief burgerschap in OKAN
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Communiceren vormt de sokkel van het leerpad. Dit impliceert dat elke les,
activiteit of project rond actief burgerschap in OKAN leerlingen stimuleert hun
communicatieve competenties te versterken. Samen leren samenleven kan
immers niet succesvol zijn zonder competenties inzake interculturele,
geweldloze en digitale communicatie alsook het streven naar het verlagen van
drempels die ruis kunnen creëren in de communicatie. Binnen OKAN ligt de
focus op Nederlandse taalverwerving. Vanuit de GO!-visie op actief burgerschap
en meertaligheid, ontwikkelden we een brede sokkel die, naast heel wat linken
met talige OKAN-doelen, de nadruk legt op communicatieve competenties met
aandacht voor de kracht en het belang van de thuistaal van leerlingen.

 
De hoofdcompetentie filosoferen wordt erg breed ingevuld. Onder de term
filosoferen verzamelen we competenties die jongeren in staat stellen om
zelfstandig en in dialoog onderwerpen te onderzoeken. Dit doen we a.d.h.v. een
kwalitatieve bronnenanalyse, kritisch denken, reflecteren, stilstaan bij
identiteitsontwikkeling, oordelen over goed en kwaad en participatieprocessen in
de samenleving onder de loep te nemen.  In de online inspiratiebox doen we
onder het luik 'Filosoferen' een aanzet om te inspireren met werkwormen of
methodieken om jongeren te coachen bij het ontwikkelen van deze
competenties. Daarnaast doen we onder het luik 'Pedagogisch-didactische
handvatten' suggesties voor bronnen waarin filosoferen als didactische methode
om les te geven rond burgerschap aangeraakt wordt. Deze methodieken zijn
breder inzetbaar dan enkel bij het begeleiden van jongeren binnen de
competentie filosoferen. Filosofie als didactische methode kan een startpunt zijn
voor emancipatorische burgerschapsdidactiek. 
 
Duurzaam samenleven behelst competenties die positieve interculturele
relaties versterken, die leerlingen in staat stellen om ongelijkheid en inclusiviteit
in de samenleving kritisch te analyseren en die leerlingen tools in handen geven
om antwoord te bieden op discriminatie. Binnen deze hoofdcompetentie worden
leerlingen ook uitgedaagd om conflict te beschouwen als mogelijk constructief,
mensenrechten onder de loep te nemen en in hun dagdagelijks leven om te
zetten in actie. Ook het opzetten van acties in het kader van de duurzame
ontwikkelingsdoelen behoort tot deze competentie.
 
Arbeidsgerichte competenties vormen een verzameling van competenties die
enerzijds OKAN-leerlingen versterken in competenties die hen in staat stellen
hun weg te vinden in de economische omgeving. Anderzijds willen we met het
leerpad inzetten op loopbaanleren. We baseren ons voor dit thema op de
methodiek DuLeGo! die binnen het GO! in het kader van duaal leren werd
uitgewerkt met als basis de loopbaancompetenties van Jos Akkermans en
inzichten uit onderzoek van Marinka Kuijpers. Om jongeren te ondersteunen in
loopbaanleren is het faciliteren van activiteiten waarbij ze ervaringen kunnen
opdoen om zichzelf beter te leren kennen van groot belang. Lesactiviteiten of
projecten in het kader van actief burgerschap zowel in de klas, op school of
daarbuiten kunnen hier een aanzet geven. 
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Daarnaast is het begeleiden van jongeren bij het (leren) reflecteren cruciaal.
Kwalitatieve reflectie leidt tot inzicht in eigen kwaliteiten, motieven en concrete,
uitdagende actiepunten over de eigen onderwijsloopbaan of oriëntering richting
arbeidsmarkt op korte én langere termijn.
 
Onderzoek naar de loopbaan van Vlaamse OKAN-leerlingen en OKAN-teams
stellen vast dat een significant deel van de OKAN-jongeren die op latere leeftijd
(16+) toekomen in België na een jaar OKAN de overstap wensen te maken naar
een beroepsgerichte opleiding of de arbeidsmarkt omwille van uiteenlopende
redenen. Recent onderzoek toont aan dat soft skills bij jongeren belangrijk zijn bij
het vinden én behouden van een job. Met het leerpad Actief burgerschap in
OKAN trachten we jongeren te ondersteunen bij het ontplooien van brede
burgerschapscompetenties die hen in staat stellen om actief de samenleving
mee vorm te geven én een succesvolle studie- en/of beroepskeuze te maken
met aandacht voor levenslang en levensbreed leren.
 
Het volledige leerpad kan je downloaden op de website bij het luik 'Leerpad'.
 
We vroegen aan enkele leerlingen uit een pilootschool wat ze belangrijk vonden
in het leerpad en wat alle jongeren in België best op school leren. Een greep uit
hun reacties:
 
 
 

“Ik wil heel graag dat de jongeren op school leren omgaan met ruzies en leren van
mening verschillen” 

(Soma,15j - OKAN GO! Next KTA2)

“Alle leerlingen moeten leren luisteren naar elkaar en met andere
culturen en discriminatie leren omgaan. Ik heb al best veel discriminatie

gezien in België”  
(Kamar, 14 jaar - OKAN GO! Next KTA2)

Het is heel belangrijk dat [OKAN-] jongeren op school niet alleen de
makkelijke richtingen studeren. Zij kunnen ook bijvoorbeeld politici

worden. ”  
(Soma, 15 jaar - OKAN GO! Next KTA2)

Ik denk dat in België mensen verschillende culturen moeten kennen en
erover leren. Als we het niet kunnen leren [van elkaar], kunnen we

elkaar niet begrijpen.”  
(Nicolas, 12 jaar - OKAN GO! Next KTA2)

"Ik wil later mechanical engenieer worden!"  
(Ilyas, 16 jaar - OKAN GO! Spectrumschool)
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ervaringsleren: verder bouwen op en aanzetten tot reflectie over ervaringen
die leerlingen opdoen in meer informele contexten. Leerlingen zijn actieve
burgers zowel op school als buiten de schoolpoort.
Burgerschapscompetenties worden dus ook ontwikkeld buiten de schoolpoort.
Deze ervaringen binnen brengen in de schoolcontext creëert enerzijds kansen
om authentieke en erg diverse leeromgevingen te ontwerpen en de brug te
leggen naar diepgaand leren in de formele context van de school en maakt
het anderzijds mogelijk om (burgerschaps)kwaliteiten van jongeren zichtbaar
te maken en te erkennen. 

praktijkleren: leerlingen op school (of daarbuiten) actief aan het werk zetten
en hen zelf hun leerproces in handen laten nemen om doelen te bereiken. De
focus bij competentiegericht werken aan actief burgerschap ligt op
vaardigheden. De kennis is belangrijk maar dient als belangrijke
randvoorwaarde om vaardigheden diepgaand te kunnen ontplooien.
Vaardigheden inoefenen is een proces dat o.a. via praktijkleren gefaciliteerd
kan worden. 

OKAN-jongeren coachen in hun groei naar actief burgerschap, hoe doe je dat?
 
Competentieontwikkeling en actief burgerschap in OKAN
Zoals we reeds eerder aangaven, is actief burgerschap een proces én een
resultaat. Om jongeren tools in handen te geven om volwaardig te participeren
aan de samenleving volstaat het dan ook niet om louter kennis over de
samenleving te ontwikkelen. De recentste onderzoeken naar
burgerschapseducatie in Vlaanderen illustreren dat onze jongeren een
internationaal bovengemiddelde politieke kennis bezitten, maar dat er zeer grote
uitdagingen zijn als het gaat om de interesse voor de verkiezingen, de
waardering voor culturele diversiteit en de algemene graad van participatie van
leerlingen, ouders en leerkrachten in de schoolgemeenschap. Dit illustreert dat
voor 21ste-eeuwse burgers kennis over burgerschap alléén niet voldoende is; ze
moet kunnen toegepast worden aan de hand van vaardigheden en attitudes. Er
is dus nood aan een competentiegerichte aanpak.
 
Deze uitdaging is voor anderstalige nieuwkomers allicht niet anders. De kennis,
vaardigheden en attitudes die zij in het verleden in hun thuisland of tijdens hun
vlucht ontwikkelden, zijn naar alle waarschijnlijkheid verschillend van die van
leerlingen zonder vluchtachtergrond. Toch biedt ook dit eeneven rijke basis om
burgerschapscompetenties verder te ontplooien. De focus op competenties -
zonder hierbij eenzijdig te focussen op de (voor)kennis - kan ons inziens
tegemoet komen aan de bewustwording, het erkennen en verder ondersteunen
van de talenten van OKAN-jongeren. Een competentiegerichte aanpak laat ons
toe om te vertrekken vanuit een krachtgerichte kijk op anderstalige nieuwkomers. 
 
Daarnaast laat een competentiegerichte benadering voor actief burgerschap ook
toe om in OKAN de balans tussen formeel en informeel leren meer in evenwicht
te brengen door aandacht te besteden aan:
 

 

Competentiegericht werken aan actief burgerschap in OKAN
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‘Kritisch bewustzijn’ kunnen we in verband brengen met de
kenniscomponent van competenties. Om het meesterschap van leerlingen
te verhogen, is kennis nodig van maatschappelijke structuren en
mechanismen. Deze kennis is een wezenlijk onderdeel van het leerpad
Actief burgerschap in OKAN. 
Het tweede kernconcept 'participatie' wijst op de gedragscomponent en
kunnen we in verband brengen met de vaardigheden in het leerpad
waarover jongeren moeten beschikken om als actieve burger volwaardig te
kunnen participeren in de samenleving. 
Het laatste kernconcept, 'controle of veerkracht' verwijst naar het geloof
van individuen in eigen capaciteiten en de mogelijkheid om zaken te
veranderen. Dit laatst kernconcept kunnen we linken aan tal van attitudes
binnen het leerpad Actief burgerschap. 

Competentieontwikkeling en empowerment
In de inleiding verkenden we het verband tussen actief burgerschap,
maatschappelijke kwetsbaarheid en empowerment. In deze paragraaf gaan we
dieper in op hoe competentieontwikkeling kan bijdragen tot empowerment van
het individu (op microniveau). 
 
Zimmerman, één van de grondleggers van de theorie rond empowerment,
definieert empowerment van het individu als volgt (Van Regenmortel, 2002):
“Empowerment wordt beschouwd als een proces waarbij individuen
meesterschap krijgen over hun eigen leven en komen tot democratische
participatie in hun gemeenschapsleven.” 
 
Het begrip meesterschap legt hij uit a.d.h.v. 3 kernconcepten. We koppelen deze
kernconcepten aan de begrippen kennis, vaardigheden en attitudes die de basis
vormen voor competentiegericht onderwijs. 
 

 
De parallellen tussen de driedeling binnen het concept ‘meesterschap’ en de
opbouw van competenties tonen aan dat competentiegericht werken aan actief
burgerschap een zinvolle benadering kan zijn om te werken aan empowerment.
 
We willen benadrukken dat competentieontwikkeling bij (OKAN-)jongeren op
individueel niveau niet los kan gezien worden van de verantwoordelijkheden van
andere burgers, groepen, organisaties of instellingen die verder staan in hun
empowermentproces om de voorwaarden te scheppen om empowerment van
anderen mogelijk te maken. Zo wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid van
alle burgers in een samenleving.
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het is niet de bedoeling dat leerlingen deze kennisinhouden als
feitenkennis instuderen. Het gaat hier veeleer over conceptuele en
procedurele kennis. De focus ligt dus op het begrijpen en
toepassen van concepten, theorieën en strategieën. 
een concrete invulling of definitie van kennisinhouden worden in
het leerpad niet gegeven. Veel van de kennisinhouden hebben
betrekking op grote concepten, strategieën of theorieën waarvan
in de literatuur geen eenduidige definitie terug te vinden of
wenselijk is. Verschillende bronnen bieden een rijkere inhoud dan
een éénduidige definitie voorop te stellen.    

Competentiegericht werken met het leerpad Actief burgerschap in OKAN
Het competentiegericht leerpad actief burgerschap is opgebouwd uit
kennisinhouden (K), vaardigheden (V) en attitudes (A). 
 

Kennisinhouden geven aan welke concepten, theorieën of strategieën
leerlingen nodig hebben om een vaardigheid onder de knie te krijgen. 

Aandachtspunten: 

 
Vaardigheden houden een handeling in die verwijst naar een
beheersingsniveau in de taxonomie van Bloom.  

Aandachtspunt: bij competentiegericht werken aan actief
burgerschap leggen we de nadruk op deze vaardigheden. Er staan in
het leerpad ook vaak meerdere vaardigheden bij één kennisinhoud
om leerlingen kennisinhouden te laten inoefenen aan de hand van
verschillende vaardigheden. De verschillende vaardigheden bij een
kennisinhoud hebben meestal een verschillend beheersingsniveau.  

 
Attitudes beschrijven een achterliggende ingesteldheid of houding.

Aandachtspunt: attitudes kunnen enkel nagestreefd worden door
leerlingen diepgaand aan het werk te zetten met de kennisinhouden
en vaardigheden.  Het meten van attitudes is geen doel op zich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kennis, vaardigheden en attitudes in het leerpad zijn onlosmakelijk verbonden
met elkaar en vormen samen een competentie. Binnen competentiegericht
onderwijs is het niet zinvol deze drie uit elkaar te halen of afzonderlijk aan te
bieden in een educatieve setting. Een voorbeeld op de volgende bladzijde maakt
duidelijk dat diepgaand leren bereikt kan worden door in te zetten op
competenties en dus zowel kennis, vaardigheden als attituden voorop te stellen
en te koppelen aan elkaar.  
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Het leerpad Actief burgerschap in OKAN is zo ontworpen dat leraren
competenties uit verschillende hoofdcompetenties of clusters kunnen
combineren bij een lesontwerp of project. Hierdoor wordt transfer van
vaardigheden naar verschillende contexten aangemoedigd. Eenzelfde
vaardigheid zal dus kunnen geoefend worden bij verschillende kennisinhouden.
Een voorbeeld van 2 lessen waarin eenzelfde competentie uit 'Communiceren'
wordt aangeboden in combinatie met een andere competentie uit 'Duurzaam
samenleven' maakt dit duidelijk. 

Leerlingen die theoretisch verschillende vormen van racisme kunnen benoemen
maar die ze niet kunnen koppelen aan hun dagelijks leven, worden enkel in
theorie actieve burgers.
 
Leerlingen die zichtbare vormen van racisme in dagelijkse situaties kunnen
herkennen en benoemen maar weinig kennis hebben over meer subtielere
vormen van racisme, zullen deze uitingen van racisme minder snel kunnen
herkennen en benoemen.  
 
Het combineren van kennis en vaardigheden leidt tot een diepgaand leerproces
met mogelijk positieve effecten op de na te streven attitudes. 

K: verschillende 
vormen van racisme

A: bereidheid om onrecht aan te
kaarten

V: racisme in dagdagelijkse situaties 
herkennen en benoemen

+
K: inlevingsvermogen

+
V: eigen oordeel uitstellen om in 

perspectief van anderen in te leven

+
A: tonen interesse in perspectief van

anderen

V(aardigheid): racisme in dagelijkse situaties 
herkennen en benoemen

K(ennis): verschillende 
vormen van racisme

A(ttitude): bereidheid om onrecht
 aan te kaarten

De vaardigheid 'het eigen oordeel uitstellen om zich in het perspectief van
anderen in te leven' kan geoefend worden in situaties rond racisme én in situaties
waarin verschillende perspectieven op een situatie aan bod komen. 

+
A: tonen interesse 

in perspectief van anderen

+
V: eigen oordeel uitstellen om in 

perspectief van anderen in te leven

LES 1

LES 2

K: multiperspectiviteit

+
K: inlevingsvermogen

V: in groep concrete situaties vanuit
 verschillende perspectieven analyseren. 

A: tonen belangstelling voor 
de ervaringen van anderen

Uit de hoofdcompetentie Duurzaam samenleven:
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Het leerpad Actief burgerschap en de OKAN-ontwikkelingsdoelen

Verwerkingsniveau

Tekstsoorten

Contexten

Jongeren in OKAN coachen in het ontwikkelen van burgerschapscompetenties
hangt samen met de ontwikkelingsdoelen voor OKAN. Werken aan actief
burgerschap kan hand in hand gaan met het versterken van leerlingen in
taalontwikkeling. Het leerpad Actief burgerschap bevat heel wat competenties
die gekoppeld kunnen worden aan de talige én algemene ontwikkelingsdoelen.
Hieronder verkennen we zowel algemene linken tussen de talige OKAN-doelen
en het leerpad als specifieke koppelingen. 
 
Algemene linken tussen het leerpad Actief burgerschap en de talige OKAN-
doelen (OD1-OD17)
 
De deelaspecten van de OKAN-doelen bieden heel wat mogelijkheden om
burgerschapscompetenties toe te voegen aan of als start te nemen voor
leeractiviteiten die focussen op talige doelen. 
 

De competenties in het leerpad kunnen naadloos gekoppeld worden aan
de ontwikkelingsdoelen van OKAN. Actief burgerschap wil leerlingen
immers aanzetten om o.a. actief met schriftelijke en mondelinge teksten
aan de slag te gaan. Concreet betekent dat voor leerlingen dat zij
informatie uit verschillende bronnen selecteren (structurerend niveau),
vergelijken (beoordelend niveau) en die toetsen aan andere
referentiekaders, inclusief hun eigen referentiekader (beoordelend niveau).
Dat betekent dat de competenties in het leerpad vaak op het structurerend
en beoordelend verwerkingsniveau zitten. Maar ook vaardigheden op
beschrijvend niveau zijn belangrijk omdat ze een goed begrip van de
teksten moeten garanderen. Goed begrip vormt de basis voor alle
complexere taken.
 

De ontwikkelingsdoelen voor OKAN richten zich in eerste instantie op
informatieve en prescriptieve teksten. Opiniërende, persuasieve,
narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten kunnen hier
aanvullend zijn. Binnen het leerpad Actief burgerschap kunnen alle
tekstsoorten gebruikt worden, zowel mondeling als schriftelijk. Discussies,
gesprekken tijdens groepsactiviteiten, deelname aan een debat, kranten-
of tijdschriftartikelen (online en offline), feedbackgesprekken, een
leerlingportfolio, ... zijn tekststypes die zich goed lenen om te werken rond
burgerschapscompetenties. 
 

Het leerpad Actief burgerschap biedt heel wat mogelijkheden om rond
competenties te werken vanuit het dagelijkse leven, de leefwereld van de
leerlingen en de maatschappelijke context. Daarnaast bevat het onderdeel
'arbeidsgerichte competenties' loopbaancompetenties die leerlingen op
weg helpen bij het uitstippelen van hun eigen leertraject. 
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Communicatiepartners

Vaardigheden

Actieve burgers bekwamen zich o.a. in interculturele communicatie, het
opsporen en vermijden van misverstanden in communicatie, geweldloze
communicatie, digitale communicatie, deelname  aan debatten... dit met
zowel medeleerlingen, leerkrachten en bekende (en mogelijk onbekende)
volwassenen.
 

Actief burgerschap houdt in dat leerlingen informatie uit allerhande
bronnen kritisch kunnen verwerken. Om dit te bereiken zijn receptieve
luister- en leesvaardigheden belangrijk. Naast het kritisch verwerken van
allerhande informatiebronnen is het in interactie treden met
medeleerlingen, peers en volwassen in hun eigen leefwereld hierover van
groot belang. In het leerpad bevat het merendeel van de competenties
naast receptieve vaardigheden ook productieve én interactieve
vaardigheden.
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het leerpad Actief burgerschap input
kan leveren op vlak van alle onderdelen van de talige doelen. 
 

Specifieke koppeling van OKAN-doelen aan het leerpad Actief burgerschap
 

Naast de algemene linken zoals ze hierboven uitgewerkt zijn, doen we een
voorstel om alle OKAN-doelen rechtstreeks te koppelen aan competenties uit het
leerpad. Dit voorstel vind je terug in het document 'Specifieke koppeling OKAN-
doelen - leerpad Actief burgerschap' op de website www.gofier.be onder het luik  
'Leerpad'.
 

 
 
 

“Onze OKAN kent heel veel talige
doelstellingen. Het belangrijkste daarin

is dat we leerlingen leren op een
duidelijke manier in dialoog gaan en

met elkaar op een respectvolle manier
communiceren. Deze elementen vallen

mooi samen met de competenties uit het
leerpad.” 

(OKAN-Coördinator GO! Next KTA2)
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DEEL III: 

Het ontwerpen van een leef- en leeromgeving voor actief

burgerschap in OKAN

Werken in de klas aan kennis, vaardigheden en attitudes om
burgerschapscompetenties aan te sterken, is onmogelijk zonder een goede
burgerschapscultuur op  school. Hierbij is het van belang om te vertrekken vanuit
de eigenheid van de school zelf.
 
De VUB onderzocht voor het GO! welke schoolvariabelen burgerschap positief
beïnvloeden. Een overzicht van de schoolvariabelen die  deel uitmaken van een
goede burgerschapscultuur staat in onderstaande tabel. Scholen kunnen hierop
inzetten om hun burgerschapscultuur te verbeteren.

 

Naar een brede burgerschapscultuur op school

Leerlingen-
participatie

Participatie gaat verder dan de formele leerlingen- of
schoolraad. Ze is een cultuur waarvan de hele school
doordrongen is; een cultuur die de gelijkwaardigheid van
iedereen in het onderwijs beklemtoont en waarbij de dialoog
vooropstaat. De verschillende participanten hebben hun
mogelijkheden en beperkingen. Ondersteuning zorgt ervoor
dat gelijkwaardigheid niet in het gedrang komt en vertrekt
vanuit de keuzevrijheid of autonomie van elke participant.
Participatie betekent zo veel mogelijk inspraak waar het kan
(meepraten; mee problemen, doelen en trajecten
scherpstellen) maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid
bij genomen beslissingen. Deze cultuur uit zich zowel in de
informele dialogen als in de formele participatiestructuren als
leerlingen, ouder- en schoolraad.

Schoolregels

Peer-
ondersteuning

Jongeren gaan met hun vragen en problemen bij leeftijds- of
leefstijlgenoten (‘peers’) te rade. Ze zoeken steun bij elkaar.
Peer support is een manier van samenwerken en elkaar
ondersteunen.  Peers helpen elkaar met behulp van eigen
kennis, inzichten en ervaring. 'Peer' betekent dat je op vele
manieren gelijkwaardig bent en/of in gelijkaardige
omstandigheden verkeert. Dit maakt dat het om een
kwaliteitsverbetering gaat: de peer sluit aan bij de
belevingswereld van de jongeren en weet waar ze behoefte
aan hebben. De school biedt een uitstekende omgeving
waar dit gegeven gestimuleerd en ondersteund wordt.

Brede 
school

Er is een veilige schoolomgeving met duidelijke  en eerlijke
regels die consequent worden toegepast. Bovendien worden
problemen opgelost door een samenwerking van schoolteam
en leerlingen.

Brede Scholen zetten in op maximale ontwikkelingskansen
voor kinderen en jongeren. Hoe ze dat voor elkaar krijgen?
Door samen te werken met de buurt, ouders en alle
mogelijke organisaties – een écht geïntegreerde aanpak
dus.
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In gesprek gaan met leerlingen biedt inzichten in de sterktes en de zwaktes van
de school op het vlak van burgerschapscultuur. De input van de OKAN-leerlingen
kan scholen helpen om stil te staan bij deze factoren en zicht te krijgen op die
factoren waarop de school nog meer kan inzetten. Deze zaken die eigen zijn aan
de school hebben een positieve invloed op de burgerschapscompetenties van
leerlingen, waaraan via het leerpad gewerkt wordt. 

 

Actief burgerschap in de klas en buiten de schoolpoort

OKAN-leerkrachten kiezen zelf competenties uit het leerpad die in de
context van de eigen school en klas het meest relevant en zinvol zijn. Het
leerpad actief burgerschap kan door leraren en OKAN-teams
geïmplementeerd worden op een manier die aansluit bij de werking van de
school. Het biedt inspiratie en een structuur om competentiegericht aan de
slag te gaan met actief burgerschap maar mag niet beschouwd worden als
exhaustieve lijst van te behalen doelen. 

er bestaat geen vooraf bepaalde chronologische volgorde in het
aanbieden van de competenties uit het leerpad. Wel zal opvallen dat bepaalde
competenties van een hoger beheersingsniveau zijn dan andere. Op basis
van de startpositie van de leerlingen en de klasgroep, maken leraren zelf de
afweging welke competenties ze in welke volgorde aanbieden en of ze
gedifferentieerd werken. 

werken aan burgerschapscompetenties in de klas mag zich niet beperken tot
het klaslokaal. Het opzetten van projecten en leeractiviteiten in relatie tot
de maatschappelijke context is cruciaal om te kunnen spreken over actief
burgerschap. In de inspiratiebox op de website vind je enkele organisaties die
scholen kunnen ondersteunen bij het opzetten van projecten rond actief
burgerschap buiten de schoolpoort.

ter suggestie bestaat er een stappenplan voor een lesontwerp op basis van
het leerpad Actief burgerschap op de website www.gofier.be onder het luik
'Pedagogisch-didactische handvatten'.

Wie in de klas aan de slag gaat met het leerpad en dus expliciet oefenruimte
biedt aan leerlingen om de competenties te ontwikkelen, kan volgende stappen
als richtlijn volgen.
 
STAP 1: breng de linken tussen het leerpad en de lessenreeksen, projecten en
thema's die reeds aan bod komen tijdens de lessen in kaart. Zo kunnen sterktes
en mogelijke hiaten in burgerschapseducatie in de klas ontdekt worden. 
 
STAP 2: stel een planning op om op basis van het leerpad Actief burgerschap te
werken.
 
STAP 3: pas bestaand lesmateriaal aan en ontwerp nieuwe leeractiviteiten die
inzetten op die burgerschapscompetenties die nog weinig of niet aan bod komen
in de bestaande lessen. Het onderdeel in deze tekst 'Het leerpad Actief
burgerschap en de OKAN-doelen' kan leraren op weg helpen om
leeromgevingen te ontwerpen die inzetten op talige doelen én op
burgerschapscompetenties. 
 
Aandachtspunten:
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De VUB onderzocht voor het GO! ook welke klasvariabelen burgerschap positief
beïnvloeden. Een overzicht van deze variabelen staat in onderstaande tabel.
Leraren kunnen hierop inzetten om hun burgerschapscultuur te verbeteren.

 

Openheid
voor

discussie

Wanneer er een openheid voor discussie heerst in de klas,
betekent dit dat leerlingen de ruimte voelen om open en
eerlijk te kunnen vertellen over hun visie op een onderwerp.
Anderzijds moeten zij ook in openheid kunnen luisteren naar
andere (afwijkende) perspectieven van medeleerlingen. Dit
vraagt om wederkerige belangstelling van leerlingen.
Daarnaast staan de leerlingen en de leraar open voor de
uitkomsten van de discussie en een veilige omgeving.

Gelijkwaardige 
behandeling

Leraar-leerling-
relaties

 

De leraar begeleidt, helpt, luistert en moedigt de jongeren
aan. De leraar is oprecht geïnteresseerd in de jongeren en
ziet niet enkel lerenden, maar ook jongvolwassenen. De
leraar gelooft in de jongere en al zijn/haar capaciteiten.

Leerlingen hebben het gevoel dat ze toegang krijgen tot
dezelfde opportuniteiten en hebben dezelfde plichten als alle
andere leerlingen.  Ze hebben het gevoel dat ze rechtvaardig
behandeld worden.
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Ondersteunende tools voor leerlingen en OKAN-teams

Om OKAN-teams te ondersteunen ontwikkelde het GO! twee ondersteunende
tools om met het leerpad Actief burgerschap aan de slag te gaan: de
competentiewaaier Actief burgerschap in OKAN voor leerlingen (en leraren) en
een website met o.a. een inspiratiebox om expertise uit de praktijk en de
academische wereld te delen. We stellen de tools hier kort voor en verwijzen
graag naar de website www.gofier.be voor meer informatie.
 
De competentiewaaier Actief burgerschap voor OKAN-leerlingen
Om binnen OKAN leerlingen zelf ook zicht te geven op de competenties van het
leerpad Actief burgerschap ontwikkelden we, in samenwerking met Wablieft,
centrum voor duidelijke taal, een competentiewaaier Actief burgerschap voor
leerlingen. De competentiewaaier bevat de vier hoofdcompetenties, clusters en
een selectie van competenties. De waaier is minder uitgebreid dan het leerpad
en dient als vertrekpunt om OKAN-leerlingen bewust te maken van
burgerschapscompetenties alsook hen aan te zetten tot reflectie op ervaringen
waarin burgerschapscompetenties aan bod kwamen. De competentiewaaier kan
op verschillende manieren gebruikt worden. Eén van de mogelijkheden is het
inzetten van de competentiewaaier als inschalings- en coachingstool. De
competentiewaaier, een handleiding en een overzicht van de koppeling tussen
het leerpad en de competentiewaaier zijn te vinden op de website onder het luik
'competentiewaaier'. 
 
De online inspiratiebox voor leraren 
Op de website vind je een inspiratiebox met allerhande inspirerend materiaal.
Het GO! verzamelde expertise rond actief burgerschap en OKAN en bundelde
deze materialen online in de structuur van het leerpad Actief burgerschap. De
inspiratiebox bevat zowel concreet lesmateriaal, TED-talks,
achtergrondliteratuur, inzichten uit onderzoek, organisaties die op school kunnen
ondersteunen in burgerschapseducatie, getuigenissen,... De inspiratiebox is
dynamisch en zal dus steeds verder groeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De inspiratiebox biedt geen kant-en-klare uitwerking om actief burgerschap in
OKAN te implmenteren. We zijn ervan overtuigd dat één voorgeschreven pad
niet wenselijk noch zinvol is. Actief burgerschap komt tot leven in de context van
een school en de lokale (en internationele) gemeenschap er rond. Wel zijn we
van mening dat er heel wat randvoorwaarden omschreven kunnen worden om
tot kwalitatieve burgerschapseducatie in OKAN te komen. Met het leerpad Actief
burgerschap hopen we een kader te bieden om verder aan de slag te gaan. Met
de inspiratiebox hopen we OKAN-teams te inspireren om vanuit dit kader zinvolle
leef-en leeromgevingen op te zetten.  
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Suggesties voor verdere stappen 

de ontwikkeling van een leerpad Actief burgerschap voor minderjarige
anderstalige nieuwkomers in samenwerking met enkele GO! OKAN-
scholen.
het verkennen van en het ontwikkelen van een prototype voor tools die de
implementatie van dit leerpad in scholen kunnen ondersteunen. 

Deze inspiratiegids werd ontwikkeld in het kader van het FIER-project, een
Europees project rond vluchtelingen, arbeidsmarktintegratie en onderwijs.
Binnen dit project hebben we heel wat stappen gezet en bereikten we volgende
doelstellingen:
 

 
Het leerpad, de website met inspiratiebox en achtergrondinformatie en de
competentiewaaier bieden scholen een startpakket om aan de slag te gaan. Ben
je geïnspireerd,  zie je het leerpad ingang vinden in jouw school? Ga aan de
slag, experimenteer en inspireer ons op jouw beurt. 
 
Er zijn nog stappen die we vanuit het GO! in de toekomst wensen te zetten om
scholen te ondersteunen om in OKAN met het leerpad Actief burgerschap aan
de slag te gaan. Het uitwerken van lesmateriaal, werkvormen en methodieken in
co-creatie met OKAN-leraren, het verder uitbouwen van de online inspiratiebox
en het verkennen van noden voor een professionaliseringsaanbod voor OKAN-
teams zijn mogelijke verdere stappen. 
 
Je kan de verdere ontwikkelingen volgen via de website www.gofier.be. Heb je
zelf suggesties of wens je meer informatie? Neem contact op via de contact-
pagina op de website.  
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