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Visie 
DevisievanLABoponderwijsiskortenkrachtig:“leerlingengoestinggevenomteblijven
leren”.Indehuidigemaatschappijislevenslangenlevensbreedlerenimmersnietmeerweg
tedenken.Deexponentiëletoenamevandehoeveelheid(nieuwe)kennis,destijgende
halfwaardetijdervaneneensteedssnelleretechnologischeevolutiezorgenersteedsmeer
voordatlerennietstopteensjedeschoolpoortachterjedichttrekt.Dezemaatschappelijke
tendensdraagteenaantalbelangrijkegevolgenvooronderwijsinzich.Wiljeeeneffectieve
leerling-voor-het-levenworden,danishetbelangrijkdatjeinzichtkrijgtinjezelfalsleerling:
watisjouwpersoonlijkemaniervankennisverwerving,hoegajeommettegenslagof
frustratie,hoeblijfjejezelfmotiverenomvooropgesteldedoelentebereiken?Deleerkracht
speeltinditontwikkelingsproceseendoorslaggevenderol:hijofzijiseenvandekrachtigste
invloedenophetleerprocesvandeleerling.Webundelendeaandachtspuntenvoor
invloedrijkeleerkrachteninvierhoekstenen: 
1. P
 rofessioneleleerkrachten 
Leerkrachtengevenhetleerprocesstructuurenrichting,begeesterenhunleerlingenen
zijnactiefbetrokkenbijengeëngageerdbezigmetlesgevenenleren.Zeevalueren
daarbijhunvooropgesteldeleertrajectenzoeken,samenmetanderen,naaroplossingen
voorproblemenoftekortkomingenindatleertraject. 
2. V
 anaandachtblijfjeleren 
Leerkrachtenbekijkenlerenvanuithetoogpuntvandeleerling:watiszijnvoorkennis?
Welkekennisconstructenzijnaanwezig?Welkemisvattingenheefteenleerling?Welke
zinvolleenbetekenisvolleleercontextenactivereneenleerling?Welkeleerintentiesheeft
eenleerling(leerintentie=debereidheidomdeeltenemenaanleeractiviteitenomzode
gewenstekennisenvaardighedenopted
 oen)?Leerkrachtenbezittenvoldoende
vakinhoudelijkekennisombetekenisvolleengepastefeedbacktegevenaanelke
leerling. 
3. G
 oedlerenleren 
Leerkrachtenbouweneenstijgendecomplexiteitenmeervoudigheidinhunlesseninen
brengenaangeleerdeideeën,constructenofitemsuitverschillendevakkenofgebieden
inverbandmetelkaar.Zestimulerenenondersteunenleerlingenbijhetverkennen,
verwerven,toepassenenverruimenvanhunkennisenvaardigheden.Zelerenhun
leerlingengepastomgaanmetfrustratiesenlerenhendoortezetten,ookalshetmoeilijk
gaat. 
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4. P
 ositiefleerklimaat 
Directieenleerkrachtenbouwensamenaaneenschoolklimaatwaarfoutenerkend
wordenalsleerkansenenwaarallebetrokkenen(leerlingen,leerkrachtenendirectie)
zichveiligvoelenomteverkennen,uitteproberenenteleren. 

LAB:3pijlers 
LABwilinzettenopSTEAM(S
 cience,Technology,Engineering,Arts,Mathematics)v iade
integratievandenkenendoen,leerlingenondernemerszinbijbrengen,hetoeroudeprincipe
“Eengezondegeestineengezondlichaam”totlevenbrengenen21steeeuwse
vaardighedenenreflectiefvermogenbijjongerenstevigverankeren.Datvraagtomeen
schoolstructuurdieoptimaalinzetophetbegeleidenencoachenvanjongerenopwegnaar
demaximaleontplooiingvanhuntalenten.Leerkrachtenmoetenindergelijkestructuurde
tijdenruimtekrijgenomdeeigenexpertisetedelenmethuncollega’senomzichte
professionaliseren. 
LABberustzoopdriegrotepijlers:integratievepedagogie,eenflexibelestructuuren
ondernemerschap.Inwatvolgtbesprekenwetelkenskortdenoodzaakvoorveranderingen
depraktischeimplicatiesvanelkepijler. 

Pijler1:Integratievepedagogie 
Dehuidigemaatschappijwordtgekenmerktdoorglobaliseringeneenexponentiëlegroei
aaninformatie.Hierdoorisereenstijgendebehoefteaaninnovatie,competentiesen
netwerken.Werknemersmoetenkunnenfunctionereninsnelevoluerendeomgevingen,
waarbijzeadequaatmoetenkunnenomgaanmetniet-routineuzeenabstracte
werkprocessen,metbeslissingenenverantwoordelijkhedenenmetteamwork.Ditvraagtom
degepasteprofessioneleexpertise.Dezeprofessioneleexpertisewordtomschrevenalseen
combinatievanvierelementen,diesterkgeïntegreerdzijn(Bereiter,2002;Eraut,2004b;Le
Maistre&Paré,2006;Tynjälä,2008): 
1. Feiten-,conceptueleentheoretischekennis 
2. Ervaringsgerichteenpraktischekennis 
3. Regulerendekennis 
4. Socioculturelekennis 
Daarwaarheteersteelementexplicieteenuniverselekennisbetreftdieweondermeer
lerenuitboeken,betreftdetweedevormspecifiekekennisdievaakimplicietblijft.Bijgevolg
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vergarenweditsoortkennisvoornamelijkdoorpraktijkervaring.Deregulerendekennis
betreftzelfkennisenhetregulerenvanonzeactiviteiten.Dezekenniskanzowelimplicietals
explicietzijnenbetreftzowelkennisalsvaardigheden.Socioculturelekennisisingebedin
socialepraktijken,omgevingenenwerkmiddelen. 
Deeerstedrieelementenzijnpersoonlijk,terwijlhetlaatsteelementingebedisinde
sociocultureleomgevingwaarinweonsbevinden.Zokaneeningenieureenprofessioneel
expertzijnindesociocultureleomgevingvaneenKMO,maargeldenerindesocioculturele
omgevingvandemultinationalandereregelsvoorexpertise. 
Omdezeprofessioneleexpertise,noodzakelijkinonzevoortdurendveranderendewereld,te
verkrijgen,isereennoodaaneenandersoortpedagogie.Deklassiekeaanpakwaarbij
docerendemeestfrequentgebruiktewerkvormisenwaarbijstudentenmeestalindividueel
werkenenvoornamelijkaangespoordwordentotmemoriserenenreproducerenvankennis,
produceertimmersvooralinertekennis.Ditterwijldemaatschappijbehoefteheeftaan
expertendiekunnencommuniceren,inteamwerkenenkennisdelenmetcollega’someen
gezamenlijkdoeltebereiken.Bovendienmoetenzezoekennaarnieuwekennisdieze
kunnentoepasseninnieuwesituaties.Hetmodelvanintegratievepedagogiebiedthierop
eenantwoord. 


Fig.1Modelvanintegratievepedagogie 
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Inditmodelwordtdeverbondenheidtussendevierelementenvanexpertisesterk
benadrukt.Terwijldeklassiekepedagogiebeidenapartbehandeld,pleitditintegratiefmodel
voordeeenheidvantheorieenpraktijk:theorieënwordenbekekeninhetlichtvan
praktijkervaringenenomgekeerd.Hetderdeelementvanexpertiseisdezelfregulerende
kennis,demetacognitieveenreflecterendevaardigheden.Hiervoormoetdeleerling
reflecterenoverzijnactiviteiten,zoweloverhetgebruikvandetheoretischealsvande
praktijkkennis.Omditprocesvanintegratietussentheorieenpraktijkingangtezetten,zijn
‘mediatingtools’nodig.Ditzijnalleactiviteitendiestudenteninstaatstellenomimpliciete
kennisexpliciettemakenoftheoretischekennisenpraktijkervaringteanalyseren.
Voorbeeldenzijngesprekkenmeteentutorenschrijfopdrachtenindevormvanportfolio’s
maarooktechnischeopdrachtenalshetmakenvaneenwerkendemaquette.Ditprocesvan
integratievantheorie,praktijkenzelfreguleringiseenprocesvanprobleemoplossend
denken,waarbijzowelpraktischeproblemenalsconceptueleproblemenopgelostmoeten
worden. 
Hetvierdeelementvanexpertise,socioculturelekennis,isingebedindesocialeomgeving
enindewerkmiddelendieindieomgevinggebruiktworden.Beperktemenselijkecognitieve
capaciteitenkunnenzobijvoorbeelduitgebreidwordendoorhetgebruikvantoolszoals
rekenmachinesenInternet,maarookdoorsamentewerkenenzokennistedelenende
gedeeldeideeëntetransformeren.Bijgevolgkanmenbestlerenineenomgevingdiezo
authentiekmogelijkis.Voorbeeldenvantoepassingenvandezeintegratievepedagogiezijn
probleemgebaseerdleren,projectgebaseerdleren,onderzoekendlerenenbegeleide
werkervaring. 

Pijler2:eenandereonderwijsstructuur 
Dehuidigeonderwijsstructuurlaatzichvoornamelijkkenmerkendoorafgescheidenlesuren
van50minutenwaarinleerkrachtenalseenzameheldendeinhoudvanhunvakdoceren,
vaakzonderlinkenteverduidelijkennaaranderevakkenofdomeinen.Hetonderwijsvande
toekomstzalechtervakoverschrijdendengeïntegreerdmoetenwordenomleerlingente
lerenomgaanmetdegroeiendeensteedscomplexerwordendehoeveelheidinformatieen
kennis.Bovendienvernieuwtdehuidigekenniszichsteedssneller.Daarommoetenwe
jongerennietalleenvakinhoudelijkekennisbijbrengenmaarook(enmisschienzelfsvooral)
hendenoodzakelijkevaardighedenaanlerendieheninstaatsteltlevenslangen
levensbreedteleren.LABwildanookoptimaalinzettenopco-teaching,samenwerking
tussenleerkrachtenomtekomentotdetoepassingvaneengeïntegreerdcurriculumwaar
bruggengebouwdwordentussenvakkenenwaartoegepastebegripsvorminggefaciliteerd
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wordt(Thomasetal.,2012).Omdeintegratievepedagogieuitpijler1intevoeren,moeten
weenerzijdsinzettenophetverwerkenvantheoretischekennisenanderzijds
praktijkgerichtekennislatenverwervendoorhettoepassenvandetheorie.Voorallelessen
makenwegebruikvandiverseevaluatiemethodieken(self-,peer-enco-evaluatie)die
leerlingeneen360°feedbackgeven.Metdezefeedbackgaanleerkrachtenenleerlingen
actiefaandeslag,watopnieuwhetreflectiefvermogenvanleerlingenstimuleert. 
Co-teaching,begeleidzelfstandigleren,onderzoekendenprobleemoplossendleren,
differentiëren,competentiegerichtlerenenwerken,vereisenalleneenanderestructuurvan
onsonderwijs.Leerkrachtenkrijgenbijonseenschoolopdracht,geenlesopdracht.Naasthet
lesgevenkrijgenleerkrachtendetijdenruimteomsamenmethuncollega’s
onderzoeksprojectentebedenken,teplannenenuittewerken;lesmateriaaluittewerkenof
bijtesturen;evaluatiemateriaalteontwikkelen,…Ditgebeurtinvakoverschrijdende
leergemeenschappen,waarinleerkrachtenineersteinstantiebegeleidwordendooreen
procescoachomgeleidelijkaanovertegaannaarautonome,zelfsturende
leergemeenschappen.Dergelijkeleergemeenschappenverhogenhetvertrouwenvan
leerkrachten,zorgenervoordatzemeeropenstaanvoorinnovatieveleerstrategieënen
verlagendeplanlastvanleerkrachtenaangezienhetwerkverdeeldkanwordenonder
verschillendecollega’s(Schelfhout,Bruggeman&Bruyninkcx,2015).Bovendienzijnkennis
delenengedeeldekenniscreatiecrucialeelementenomtekomentoteenlerende
organisatie(DeKruif,DeLaat,Simons&Zuylen,2013;Nonaka,2008) 

Pijler3:ondernemerschap 
Alhoewelreedsmiddendejaren’80werdaangetoonddatondernemerschapbijdraagttot
economischegroeienwetenschappersheterovereenszijndatondernemerschap
aangeleerdkanworden,blijftondernemerschapeenmiskendbegripbinnenhet(secundaire)
onderwijs.Altevaakprimeertdeconnotatiemethetoprichtenvaneeneigenonderneming,
alhoewelsteedsmeerwerkgeversopzoekgaannaarmedewerkersdieondernemendzijn.
Ondernemerszinisimmerseencontainerbegripwaarinzichdiversewaardevolle
deelcompetentiesverschuilen:vandivergentdenken,hetzienvanopportuniteitenen
initiatiefnemenoverplannenenorganiseren,samenwerkenendoorzettentot
communicatievevaardighedenenleidinggeven–ondernemerszinomvatcompetentiesdie
waardevolzijnvooriederemens,nietalleenvooriedereondernemer(Schelfhout&
Bruggeman,2016).Doorintezettenoponderzoekendenprobleemoplossendleren,door
leerlingentelatensamenwerkenaangroteprojectenenhentevragendeeigenideeënof
productenvoortestellenaaneengevarieerdpubliek,werkenweactiefaanalle
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deelcompetentiesdiegelinktkunnenwordenaanondernemerszin.Bovendienverkleinenwe
deklooftussenschoolenbedrijfslevendooractiefsamentewerkenmetentelerenbij
lokaleondernemersgedurendedemodules(zieboven). 

Doelgroep 
Ditleerplanisbestemdvoordeleerlingenvandeeerste,tweedeenderdegraadSOvoor
hetvakCULTUURBESCHOUWING. 

Autonomievandeschool 
De inrichtendemachtisbevoegdvoorhetuitschrijvenvanhaareigenpedagogischproject.
Ditpedagogischprojectiseendocumentdatdealgemenedoelenopsomtdiedeinrichtende
machtinhaaronderwijswenstterealiseren.Dezedoelenhebbenbetrekkingopopvoeding
enonderwijsenopdemensendemaatschappijinhetalgemeen.Hetpedagogischproject
kan aldus worden gezien als een beginselverklaring van een inrichtende macht die de
essentiëlekenmerkenvanhaaridentiteitbevat. 
Verderbepaaltdeinrichtendemachten/ofdeschoolhetaantalingerichtelesurenvooreen
vak,metdienverstandedatallebasisdoelstellingenvanhetleerplangerealiseerdmoeten
kunnenwordenmetdeleerlingen.Delessentabelisindicatiefenisterugtevindenopde
websitevandeschool,w
 ww.labonderwijs.be 
De didactische aanpak (waaronder evaluatie) behoort tot de vrijheid van de school, de
vakoverschrijdende leergemeenschappen en haar leerkrachten. Zij vullen deze vrijheid
zinvol in en nemen verantwoordelijkheid op door te werken vanuit een eigen schoolvisie.
Aangezien het leerplan opgesteldisalsgraadleerplan,bepaaltdeleergemeenschapwelke
doelstellingen inheteersteleerjaarenwelkeinhettweedeleerjaarmoetenwordenbereikt
(cesuur). Het leerplan suggereert vanuit het pedagogisch project werkvormen,
evaluatievormen en een planning over de twee studiejaren maar de vakoverschrijdende
leergemeenschappen/leerkrachtenmaakt(maken)deuiteindelijkekeuze. 
Het leerplan zelf is een minimumleerplan, d.w.z. het volume aan leerinhouden is beperkt
gehouden. Enkeldebasisdoelstellingenmoetenmetdeleerlingenwordengerealiseerd.De
leerkracht moet niet onder tijdsdruk werken, maar heeft ruimte om te differentiëren, voor
variatieindidactischewerkvormenenvoorvakoverschrijdendwerken. 
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Algemenepedagogischewenken 
Evaluatie 
EvaluerenisvoorLABeenmiddelomhetgroeiprocesvanleerlingentebegeleiden.Hiervoor
wordtgebruikgemaaktvaneencombinatievanproces-enproductevaluatie.De
uitgangspuntenvoordeevaluatiezijnsteedsdeleerplandoelstellingendiealskennis,
vaardighedenenattitudesgeformuleerdzijn.Doordezeleerdoelenduidelijkzichtbaarte
makenentebenoemenwetendeleerlingenwaaropzezullenbeoordeeldworden.Het
gevenvanpersoonlijke,positievefeedbackzorgtoptermijnvoorleerlingendiezichbewust
zijnvanhuneigengroeiproces. 
Door leerlingen te betrekken bij het evaluatieproces vergroot hun betrokkenheid en
verantwoordelijkheid. Hiervoor kan je gebruik maken van zelfevaluatie, peerevaluatie en
co-evaluatie.Bovendienlaathetleerlingentoeomnieuwewerkpuntenteformulerenomtot
eenbeterleerprocestekomen 
Door gebruik te maken van procesevaluatie kan hetlerenbijleerlingenverbeteren.Hierbij
wordtsystematischinformatieingewonnenoverhetverloopvanhetleerproces.Hetgaatniet
om het uiteindelijke resultaat maar er wordt vooral gekeken naar de manier waarop de
doelstellingen worden nagestreefd en gerealiseerd. Hetbrengtdevooruitgang,sterktesen
leerkansenduidelijkinkaartengeeftfeedbackaandeleerlingen.Daarbijgeefthetookaan
welke leerdoelen nog niet bereikt zijn. Mogelijkevormenvanprocesevaluatiezijnportfolio,
observaties,evaluatiematrices(SAM),vaardigheidstesten,360°feedback,… 
Aan de hand van een productevaluatie worden gegevens verzameld om na te gaan of
leerlingen de beoogde doelstellingen hebben bereikt. Mogelijke vormen van
productevaluatiezijntoetsen,vaardigheidstesten,presentaties,papers,… 

ICT 
De voorbije jaren zijn computers, tablets, smartphones, … onmisbaar geworden op alle
vlakken in onze maatschappij. Het inzetten van ICT biedt binnen onderwijs een aantal
mogelijkhedenvoorhetfaciliterenvanhetleerprocesvandeleerlingen:vanhetgerichtleren
opzoeken van informatie, over het verwerkenvanonderzoeksresultatentothetmakenvan
een onderzoeksrapport. Bovendien ondersteunt ICT leerlingen en leerkrachten bij het
individueel remediëren enuitdagen.Hetmaakthetmogelijkomindividueleleertrajectenuit
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testippelendieleerlingentoelaatomleerstofonderdelenopeigentempoteverwerken. 

Remediërenenuitdagen 
LABstreefternaaromleerlingenuittedagenwaarmogelijkenteremediërenwaarnodig.Bij
devijfthema’screërenwedemogelijkheidomintezettenopdetalenteneninteressesvan
leerlingen. Afhankelijk van het thema lenen fase 3 en 4 zich bij uitstek tot het werken in
groep. Daarbij kunnen leerlingen optimaal gebruik maken van de eigen en andermans
talenten.Bijdeleerstofonderdelendienietressorterenondereenvandevijfthema’s,krijgen
leerlingen indien nodig extra ondersteuning onder vorm van instructie, oefeningen, … of
kiezen ze voor een bijkomende uitdaging binnen een vakgebied naar keuze. De
leerkrachtennemenbijLABderolvancoachaanenstimuleren,ondersteunenenmotiveren
hunleerlingenomhuncapaciteitenzozelfstandigmogelijkuittebouwen. 

Visieopcultuurbeschouwing 
LABiseenschoolwaarleerlingengestimuleerdwordenomactieftewerkenaandevijf
kernwaarden:Passie&verwondering,vertrouwen,grensverleggend,jezelfzijnenteamwork. 

Alskinderenzichdurvenlatenverwonderenenopsleeptouwnemendoorhunpassie,
zullenzesnellergeneigdzijnomhungrenzenteverleggen.Eenbelangrijkevoorwaarde
daarbij,isdatzeeropdurvenvertrouwendatzeinstaatzeomteleren,tegroeienenzich
teontwikkelen.Metdehulpvanhuncoachesenmedeleerlingenslagenzeerzoin
zichzelfteontdekkenenontwikkelen. 

HetvakCultuurbeschouwingbiedtbijuitstekmogelijkhedenomleerlingentestimulerenom
tegroeienindevijfbovenstaandewaarden.LABbiedtcultuurbeschouwingaanalhaar
leerlingenaan,vanheteerstetotenmethetzesdejaar.Naastdeopvolgingvande
individueleevolutieophetvlakvandeLAB-waarden,ligtdefocusbinnenhetvak
Cultuurbeschouwingophetontwikkelenvandewilomzichtelatenverwonderen,vanhet
stellenvankritischevragenenvanhetnadenkenovermaatschappelijkenpersoonlijk
relevanteleervragen. 
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Leerdoelencultuurbeschouwing 
Goestinggevenomteblijvenleren 
DevijfLAB-waardenontwikkelen,stimuleertdegoestingbijleerlingenomteblijvenleren.
Hetstimulerenvandezeontwikkeling,isdanookeenbelangrijkeopdrachtvoorhetvak
cultuurbeschouwing. 
●

Passieenverwondering:zonderverbazing,geenwilomteleren.Jongerenhelpen
ontdekkenwathenboeitenverbluft,iseeneerstebelangrijkestapinhetontwikkelen
vangoestingomlevenslangteleren. 

●

Grensverleggend:beseffendatlerensomsprikkelt,danweerjeukt;somsboeienden
danweervervelendis,iseenbelangrijkevoorwaardeomeenleerhoudingte
ontwikkelendiejeuitjecomfortzonehaaltenzorgtvoorvoldoendemotivatieen
doorzettingsvermogenalshetmoeilijkergaat. 

●

Vertrouwen:hetgeloofdatjekangroeienenleren,isnoodzakelijkomhet
leervermogenvanleerlingenaantewakkeren.Lerendoejedoorfoutentemakenen
eruitteleren. 

●

Jezelfzijn:iedereenisandersendatisookhelemaalok!Tienersen
jongvolwassenenstimulerenomteontdekkenwiezezijn,helpthenomhunleren
richtingtegeven. 

●

Teamwork:lerenissteedsmindereenindividuelezaakensteedsmeereen
collectieve.Lerenvanenmetelkaar,samenwerkenennetwerklerenzijn
vaardighedendievoldoendetrainingstijdnodighebben,omzichtekunnen
ontwikkelen. 


Samenmetdeontwikkelingvandezevijfwaarden,ishetbelangrijkomleerlingente
ondersteunenbijhetaanlerenvanpersoonlijkmeesterschap.Datbetekentdatleerlingen
ruimschootsdekansmoetenkrijgenomtereflecterenoverzichzelf,deeigenwaardenen
normenenover(deimpactvan) onderwerpenenthema’sdieaanbodkomenbinnende
anderevakkenensleutelcompetenties.Hetstrekttotdeaanbevelingdatdeleerkrachten
cultuurbeschouwingvoorditonderdeelsamenwerkenmetdeleerkrachtenNederlands. 


Richtlijnti
 jdsbestedingp
 erleerjaar:1
 6u 
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 eelcompetentiesm
 akend
 itd
 oelz ichtbaarw
 aardoorg roeim
 akkelijkerk an
geïnitieerdw
 orden: 
- Jeb
 entleergierig,g retiginjouwleren.J ew
 eetg raagv eelo
 verv ana lles. 
- Jew
 erktijverig,b
 ijtjev astina llerleis oortend
 ingene ng eefn
 iets nelo
 p. 
- Jouwg eestdriftw
 erkta anstekelijkv oora nderen.J em
 aakth
 enn
 ieuwsgierige n
helpth
 eno
 mt eleren. 
- Moeilijkg aato
 okisjouwm
 otto! 
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CB4 

Jezelfm
 ogenz ijn,jeleerto
 pkomenv oorjee igenm
 eninge nlaatjen
 iet
beïnvloedend
 oora nderen 

Onderstaanded
 eelcompetentiesm
 akend
 itd
 oelz ichtbaarw
 aardoorg roeim
 akkelijkerk an
geïnitieerdw
 orden: 
- Jek omto
 pv oorjee igenm
 eningm
 etr espectv oord
 em
 ensenr ondomje. 
- Jek iestjee igenw
 ege nd
 ath
 oeftn
 ietp
 ers ed
 ezelfdet ez ijna lsd
 iev anje
vrienden. 
- Jek entjee igens terktese nz waktese na anvaardtz eo
 ok. 
- Jev ormtjee igenm
 ening,losv and
 eg roep. 
- Jeg eefta nderend
 er uimte. 
CB5 

Teamwork,jen
 eemtjev erantwoordelijkheido
 ma nderent eh
 elpene ns amen
doelent eb
 ereiken 

Onderstaanded
 eelcompetentiesm
 akend
 itd
 oelz ichtbaarw
 aardoorg roeim
 akkelijkerk an
geïnitieerdw
 orden. 
- Leidingn
 emen:jeb
 epaalt,s amenm
 eta nderen,h
 etd
 oel,d
 er ichting,d
 e
deeltaken. 
- Luisterenn
 aara nderen:jeluisterta ctief,h
 oudtr ekeningm
 etd
 em
 eningv an
anderene nlaath
 enu
 itspreken. 
- Initiatiefn
 emen:jeb
 edenkto
 rigineleo
 plossingen,b
 lijftn
 ietb
 ijd
 ep
 akkenz itten
alsp
 roblemenz ichv oordoen. 
- Delath
 oogleggenv oorjezelf:jew
 ild
 atd
 ek waliteitv anjee igenw
 erkh
 oogis. 
- Overtuigingskrachto
 ma ndereninb
 ewegingt ez etten:jes poorta nderena ano
 m
kwaliteitsvolw
 erka ft eleveren. 
CB6 

Deleerlingenk unnenh
 unp
 ersoonlijkew
 aardene nn
 ormenidentificereno
 m
zop
 ersoonlijkm
 eesterschape nleiderschapt eo
 ntwikkelen 

CB7 

Leerlingenk unneng roeikansene np
 ersoonlijke( leer)doelenb
 epalenv oor
zichzelfe nd
 ieg erichte na ctiefo
 ntwikkelen. 

CB8 

Leerlingenk unnena angevenw
 elks oortc ontextz en
 odigh
 ebbeno
 minh
 un
“flow”t ek omene nz ot ek unnenlerene ng roeien. 


-






13 



Studievanlevensbeschouwingen 
Deleerlingenlereno
 mz onderw
 aardeoordeele nm
 eto
 peng eestt e k ijkenn
 aarm
 ensenv an
eena nderelevensbeschouwingo
 mt eb
 egrijpenw
 aaromg eloofv oorv elene enb
 elangrijk
onderdeelv anh
 etlevenis.D
 oorv erschillendelevensbeschouwingenm
 ete lkaart e
vergelijken,b
 egrijpenleerlingend
 atv erschillendelevensbeschouwingene eng roteg emene
delerh
 ebben.D
 oora ctieft er eflectereno
 verh
 une igenlevensbeschouwing,o
 ntwikkelenz e
vaardighedend
 ieh
 enins taats telleno
 mine ens amenlevingm
 etv erschillende
levensbeschouwingens ament eleven. 

Ind
 eloopv and
 ez esjaren( drieg raden),w
 ordenm
 instensv olgendelevensbeschouwingen
bestudeerd:A
 nglicaanseg odsdienst,V
 rijzinnigH
 umanisme,Islamitischeg odsdienst,
Orthodoxeg odsdienst,P
 rotestants-Evangelischeg odsdienst,R
 ooms-Katholiekeg odsdienst
end
 eJ oodseg odsdienst.D
 ev akgroepc ultuurbeschouwingm
 aakth
 ieromtrenta dequate
afspraken.H
 ets taatleerkrachtenc ultuurbeschouwingv rijo
 mo
 oka ndere
levensbeschouwingeno
 pt en
 emeninh
 etleertrajectc ultuurbeschouwing. 

Richtlijnti
 jdsbestedingp
 erleerjaar:1
 6u 
CB9 

Leerlingenillustrerend
 er olv anlevensbeschouwingind
 es amenlevinge nv oor
hetindividu 

CB10 

Leerlingenk ennend
 eg roteh
 istorischem
 ijlpalen,fi
 guren,g ebeurtenissene n
specifiekeg eloofsaspectenv and
 eb
 estudeerdelevensbeschouwingen. 

CB11 

Deleerlingeno
 nderzoekend
 eb
 estudeerdelevensbeschouwingena and
 eh
 and
vanc entralet hema’s( dood,g eboorte,o
 vergangsrituelen,r eligieuze
feestdagen,…
 ) 

CB12 

Leerlingenk ijkenz onderv ooroordelene ns tereotypenn
 aara ndere
levensbeschouwingen. 

CB13 

Deleerlingenr eflectereno
 verd
 ee igenlevensbeschouwinga and
 eh
 andv an
richtvragen 

Mogelijker ichtvragend
 aarbijz ijn: 
- Watisg eloofv oorm
 ij?

- Waaring eloofikd
 ane igenlijk? 
- Waaromg eloofik( niet)? 
- Watb
 etekentg eloofinm
 ijnleveno
 finh
 etlevenv ana nderen. 
CB14 

Deleerlingenh
 erkennena fsprakene nr egelsd
 ien
 odigz ijnv oorh
 et
samenleveninv erdraagzaamheid. 
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Actualiserenvanhistorischethema’s 
Omzichtekunnenontpoppentotkritische,mondigeburgersineen(steedssneller)
veranderendewereld,ishetbelangrijkdatleerlingenlessentrekkenuithetverleden.Een
belangrijkonderdeelvancultuurbeschouwing,ishetactualiserenvanhistorischethema’s. 
Thema’salspropaganda,democratie,racisme,intolerantie,…diebestudeerdworden
binnendelessengeschiedenis,lenenzichbijuitstektothetactualiseren.B
 eweringen,

argumentene nr edeneringenw
 ordend
 aarbijn
 ietn
 oodzakelijkz omaara anvaarde n
overgenomen.B
 elangrijkisd
 atd
 ezeo
 nderzoekendeh
 oudingh
 erkenbaarisinh
 etd
 idactisch
handelenv and
 eleerkracht. 

Richtlijnti
 jdsbestedingp
 erleerjaar:1
 6u 

CB15 

Leerlingena ctualiserenh
 istorischet hema’so
 ft opics 

CB16 

Leerlingeng ebruikenh
 istorischelesseno
 mn
 at ed
 enkeno
 vera ctuelet hema’s. 

CB17 

Deleerlingenlereno
 mgaanm
 etd
 ec omplexiteitind
 es amenleving. 

CB18 

Deleerlingenlerenz ichw
 eerbaaro
 pstellen. 

CB19 

Deleerlingenlerene eng enuanceerdem
 eningf ormuleren. 

CB20 

Deleerlingeno
 ntwikkelene enk ritischeh
 ouding 
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Lerenfilosoferen 

Eenbelangrijkonderdeelvanfilosofie,ishetstellenvankritischekernvragen,waarover
leerlingengedachtenenmeningenuitwisselen.Zoontdekkenjongerendatzesamen
kunnendenken.Datisdecentralegedachteachterditluikvanhetleerplan
cultuurbeschouwing.Doorsamenteleren,ontwikkelenleerlingendenkvaardighedenen
scherpenzehuntolerantie,openblikenverdraagzaamheidaan.Bovendienbevorderen
dezegesprekken,hunsocialeontwikkelenenbevorderenzedeontwikkelingvanhun
moreelkompas. 

Binnenhetluikfilosofie,werkenweactiefrond 
- fundamentelebegrippenalsvrijheid,gelijkheidendemocratie 
- actuelepolitiekeenmaatschappelijkeontwikkelingen 
- ethischevragenoverwaarden,normeneneenrechtvaardigesamenleving. 


Richtlijnti
 jdsbestedingp
 erleerjaar:1
 2u 
CB21 

Leerlingenkunnenkritischenrationeeldenkenendaarbij: 
-

eenargumentatieopzetten; 

-

eenvooronderstellingonderzoeken; 

-

eenSocratischgesprekvoeren; 

-

betekenisgevenaanenomgaanmetbegripsdefinitieenanalyse. 

CB22 

Leerlingenontwikkelenzelfvertrouwenomdeeltenemenaan
(filosofische)gesprekken. 

CB23 

Leerlingendenkenactiefnaovervragenwaarnietzomaareenvastof
definitiefantwoordopbestaat.Zolerenzebelangrijkefilosofischevragen
stellenenbeantwoorden.Hetgaatomminimaalonderstaandevragen: 
-

Watkanikweten? 

-

Watisgoed? 

-

Watiswaar? 

-

Watismooi? 

-

Watiseengoedleven? 

-

Watisvrijheid? 
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