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Onze visie op opleiden

LERAARS BEWEGEN VOOR
KINDEREN EN JONGEREN

LERAARS BEWEGEN MET HUN
HELE ZIJN

LERAARS BEWEGEN MET
KENNIS VAN ZAKEN
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LERAARS BEWEGEN SAMEN

Herkenbaar voor het werkveld?
• Wat is herkenbaar?
• Wat is te weinig zichtbaar?
• Suggesties voor invulling van 3 SP praktijk?

Visie

Maatschappelijke geletterdheid
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Leidraad

Definitie (UNESCO)
Wereldburgerschap is een verbondenheid met een mondiale gemeenschap.

Core conceptual dimensions of global
citizenship education (Unesco)

In wereldburgerschapseducatie gaat enerzijds om competenties die burgers in staat stellen om zich
bewust te zijn van de onderlinge afhankelijkheid tussen het politieke, het economische, het sociale
en het culturele domein enerzijds en de verbondenheid tussen de lokale, de nationale en de
mondiale dimensie anderzijds.

-

Cognitive (to acquire knowledge, understanding and
critical thinking about global, regional, national an
local issues and the interconnectedness and
interdependency of different countries and
populations)

-

Socio-emotional (to have a sense of belonging to a
common humanity, sharing values and responsibilities,
empathy, solidarity and respect for differences and
diversity)

-

Behavioural (to act effectively and responsibly at
local, national and global levels for a more peaceful
and sustainable world)

Anderzijds gaat wereldburgerschapseducatie om het stimuleren van competenties die burgers
individueel en collectief toelaat om actief te participeren aan de verschillende dimensies in de
samenleving.

Het opleidingsonderdeel moet toekomstige leerkrachten BREED en KRITISCH vormen door:

Doelstellingen

•

studenten bewust te maken van de complexiteit van bepaalde maatschappelijke
problemen;

•

inzicht te bieden de samenhang tussen verschillende domeinen: economisch,
cultureel/etnisch-religieus, geografisch, geschiedkundig, politiek, wetenschappelijk.

•

studenten te motiveren om de berichtgeving te volgen en hen daartoe kaders en
sleuteltermen aan te reiken;

•

de studenten tot mediawijsheid aan te zetten en tot een meer kritische, onderbouwde,
genuanceerde mening en door hen kwaliteitsvol met bronnen te laten omgaan.

•

studenten ertoe aan te zetten om zichzelf en hun vak op een kritische manier te
verhouden tot maatschappelijke gebeurtenissen met specifieke aandacht de rol van
motivatie.

•

studenten in deze complexe maatschappij te laten gaan staan en een aantal
maatschappelijke problemen te laten ‘beleven’ en daarover te reflecteren.

•

studenten bewust een aantal (softs)kills aan te leren of deze bij hen aan te scherpen zoals
argumenteren en debatteren, taakgericht en ‘veilig’ in groep werken, respectvol
communiceren;
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Maatschappelijke
thema’s

Praktische
organisatie

• Jaarvak als onderwijsleeractiviteit voor 3 SP
• Teamteaching (2 docenten)
• Groepen van +/- 25 studenten
• Inleidende sessie - 3 casussen (van elk 3 sessies) - afsluitende sessie
• Evaluatie: Pass – no pass samen – niet tolereerbaar
• Verplichte aanwezigheid
• Elke casus heeft eigen evaluatiecriteria en -vormen
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Klimaatverwarring…
Smeltende ijskappen
CO²-taks
Sjoemelsoftware
Broeikasgassen
Klimaatobligaties
Klimaatvluchtelingen
Globalisering
Terugkoppelingseffecten
Deeleconomie
Greenwashing
Ecologische voetafdruk
Ontkenningsindustrie
Alternatieve energie
….

Klimaatverwarring

Klimaatverwarring: sessie 1

Klimaatverwarring: sessie 2
• Werken met het hoofd
• In verschillende groepen (startgroep) bronnen doornemen
i.v.m. één invalshoek (wetenschappers, producenten,
consumenten, overheden, energie, )

Doel: Studenten bewust maken van de complexiteit binnen het thema
Werkvorm: Samen kijken naar ‘Before the flood’
Opstarten van individueel logboek

• Maken van een gezamenlijke mindmap per startgroep 
studenten worden expert in 1 invalshoek
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Klimaatverwarring: sessie 2

Klimaatverwarring: sessie 2
Werken met het hart

Klimaatverwarring: sessie 3
• Voorbereiding: elke student

zoekt 2 extra bronnen vanuit hun
onderwijsvakken, interesses of
actualiteit.

• Startgroep: mindmap verfijnen
en verder expert worden: op 10
post-its van een bepaalde kleur de
essenties/ kernbegrippen noteren
voor elke expert in de startgroep

• Expertengroep: één expert

van producenten, consumenten,
wetenschappers, oveheid, … zit
samen en elk plaatsen hun post-its
in een conceptmap.

• Voordeel van werken met
experten
• Werkvorm: systeemdenken
• Doel: leren overleggen,
nadruk op complexiteit zonder
te moraliseren, inspelen op
individuele
verantwoordelijkheid.
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Klimaatactie:

Werken met de handen

• DOEL:
• Het klimaatverhaal laten ‘leven’ via een klimaatactie in
een zelfgekozen context.
• via deze klimaatactie hun ondernemingszin en
creativiteit stimuleren.
• hen laten nadenken hoe je ‘maatschappelijke thema’s in
het werkveld kan laten landen.

Criteria voor de evaluatie
HOOFD

HART

1. Kwaliteit mindmap
(startgroep)
- Omvang
- Juiste relaties
- Correcte groepering
2. Kwaliteit conceptmap
(expertengroep)
- Omvang
- Juiste relaties
- Correcte groepering
3. Individuele bijdrage aan
mindmap (portfolio)
- Gehanteerde zoekstrategieën
- Betrouwbaarheid en kwaliteit
bronnen

1. Kwaliteit van beschrijving
motivatiesituatie (portfolio)
- Voldoende duidelijke
verantwoording van keuzes
o.b.v. persoonlijke elementen.
2. Kwaliteit van beschrijving
groepswerking (portfolio)
- Voldoende duidelijke
beschrijving van het verschil (of
niet) in het werken in twee
groepen o.b.v. persoonlijke
elementen.

• We evalueren deze casus als een groepswerk waarbij het
proces centraal staat. Men kan zich echter ook individueel
onderscheiden via het portfolio.
• Score is een ‘pass’ of een ‘fail’. We geven deze score
door holistisch naar alle prestaties inzake de hoofd-,
handen- en hartcriteria te kijken.
• Is er op twee van drie elementen (hoofd, handen, hart)
een onvoldoende resultaat dan is er een ‘superfail’.
Gevolg: de student kan voor dit OLA in zijn geheel (de drie
casussen samen) niet slagen.

Casus gender

HANDEN
1. Kwaliteit klimaatactie
(presentatie)
- Originaliteit en
creativiteit
- Impact
2. Individuele bijdrage
actie (portfolio)
- Geleverde
inspanningen in
ondernemend zijn
3. Kwaliteit vertaalslag
praktijk
- Didactiek en
haalbaarheid
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Gender – nature vs. nurture
Sessie 1:
•

•

Voorbereiding: groepjes gaan vertrekken met bronnen die het verschil man-vrouw & homoseksualiteit
toelichten vanuit ofwel nature ofwel nurture


Studenten worden expert binnen de toegewezen stroming op basis van geselecteerde literatuur (bv. Darwin, Midas Dekkers, Het Idee M/V
van Asha ten Broeke, Inferior van Angela Saini, Judith Butler, Wij zijn ons brein, Stephen Fry, Sigmund Freud, Voor de mannen, …



Focus op invloed van reclame (mediawijsheid) en marktsegmentatie.



Studenten presenteren bevindingen tijdens een debat

Doelstelling: tegenstellingen vanuit de invalshoeken naar boven laten komen.

•

Tijdens of aan het einde van elke sessie geven de docenten inzichten in bijvoorbeeld de tegenstellingen, invloed
van reclame (mediawijsheid), wetenschap die verschil man-vrouw via psychiatrische aandoeningen ‘aantoont’.

•

Werkvorm: debat vanuit (eventuele) tegenstrijdige meningen en perspectieven.
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Gender – geschiedenis

Gender – geschiedenis

Sessie 2:

Sessie 2:

Voorbereiding voor elke student:
• Presentatie geschiedenis van vrouwenrechten
• Presentatie geschiedenis van holebirechten

•

Uitwerking: studenten worden in groepjes gedeeld en krijgen één van volgende opdrachten:
Doelstelling sessie 2: momenten in de geschiedenis bekijken waar anders gekeken wordt naar
man-vrouw en homoseksualiteit; verschillende invalshoeken bestuderen; besef dat verworven
rechten een bepaalde strijd heeft gevergd.
Werkvorm: presentatie aan de hand van een tijdlijn.

•

Uitwerking van historische casus – vrouwenrechten :


The human sexes (Morris), Vrouwen & mannen ten oorlog, Suffragette, documentaires, Het Rode Boekje, verslagen VOK,
LeF, The Feminine Mystique, …



Doelstelling: duidelijk maken dat wat toegeschreven wordt aan man-vrouw fluctueert in de geschiedenis; lineair overzicht
van de verschillende feministische golven en diens specifieke eisen/verwezenlijkingen; …

Uitwerking van historische casus – holebirechten:


Verzwegen Verlangen, Holebipioniers, Stonewall, Wij zijn ons brein, Voor de mannen, Cavaria, …



Doelstelling: lineair overzicht van de verschillende homobewegingen en diens specifieke eisen/verwezenlijkingen; besef
ontwikkelen dat de verworven rechten een werk van lange adem is geweest; …
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Gender – een politieke kwestie –
geografisch landschap vandaag
Sessie 3:
•

Voorbereiding sessie 3: hoe kan er politiek gewogen worden op gelijkheid en wat is de

•

Studenten krijgen een land – politieke partij toegewezen:

situatie voor vrouwen en holebi’s vandaag?





aan de hand van een experteninterview en bronnenstudie dienen studenten de situatie voor
vrouwenrechten en holebirechten onderzoeken in hun toegewezen land.
voorbeelden: quota, gelijke lonen, legalisering homoseksualiteit, recht op huwelijk en adoptie voor
holebi’s, rechten bij scheiding, genderneutraliteit, …
concept links/rechts – socialisme/liberalisme/conservatisme – …
mogelijke landen: België, Nederland, Portugal, Noorwegen, Polen, Canada, VSA, China, Iran,
Rusland, …

•

Doelstelling: inzicht verwerven in politieke structuren en draagkracht (m.b.t.
genderthematiek) en geografische verschillen

•

Werkvorm: onderwijsleergesprek aan de hand van de voorbereiding – inleveren van
landenfiche

Algemene informatie – evaluatie
 Ondergrens: 7/20; pass = 12/20
 Permanente evaluatie – 30%
 Sessie 1: voorbereiding & deelname aan debat: 5%
 Sessie 2: kwaliteit presentatie & bronnenanalyse: 10%
 Sessie 3: kwaliteit bronnenanalyse & argumentatietechnieken:
15%

 Mondeling examen – 70%
 Bespreking van actuele casussen binnen de genderproblematiek
 Analyse & bespreking op basis van de inhoudelijke input binnen
de drie sessies
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Nabespreking
• Welke ideeën vond je inspirerend?

Onderzoek en dienstverlening in een nieuw
jasje
• Research & Expertise
8 expertisecentra voor onderzoek- en dienstverleningsactiviteiten:

• Welke vragen zijn er nog?

Meer info: https://www.ucll.be/research-expertise
• Overzicht praktijkgerichte wetenschappelijke
onderzoeksprojecten: https://www.ucll.be/onderzoek/callresearch/goedgekeurde-pwo-projecten

Onderwijs – Onderzoek –
Dienstverlening
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Specifieke projecten bij
hervorming secundair
onderwijs
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Maattraject co-teaching
Hoe samen met een team voor de klas staan?
Op zoek naar de uitdagingen, kansen en valkuilen van Team-teaching!
Vandaag de dag wordt het onderwijs uitgedaagd door de vraag naar co-teaching.
Leerkrachten worden meer en meer uitgedaagd om samen te werken over de grenzen
van hun vak heen en dat liefst ook in teamverband. Zo worden vakken meer en meer
opgenomen in domeinen en is vakoverschrijdend samenwerken alsmaar meer een
issue. Wat betekent dit voor een vakleerkracht en zijn/haar liefde voor het vak? Wat
betekent dit voor het betrokken team? Wat is hier de kans voor de leerlingen zelf?

Vak- of domeindidactiek
Focus van het project is het concept van de domeinschool en
meer specifiek de wijze waarop de verschillende vakken zich
tot het domein van de school verhouden. Er zal gewerkt
worden aan een framework waarin de relatie tussen een vak

en een domein op verschillende manieren zal worden
uitgewerkt. Bovendien worden er voorbeelden ontwikkeld

waaruit kan blijken op welke manier een domein versterkend
kan zijn voor een welbepaald vak, en omgekeerd: hoe een
vak ook het domein van de school kan versterken.

Lesson study als methodiek voor
teamteaching in SO
• Teamteaching is een concept waarmee veel secundaire
scholen vandaag experimenteren. Dikwijls wordt de
vakspecialiteit van de leraar secundair onderwijs als
drempel voor teamteaching naar voor geschoven.
Literatuur onderschrijft deze vaststelling. Teamteaching
wordt bijgevolg vooral ingezet voor diverse
vakoverstijgende projecten terwijl de leraar in zijn eigen
lessen de vakspecialist blijft. Voorliggend project wil het
benoemde obstakel omarmen als een kans en (de liefde
voor) het vak zélf gebruiken als een kader tot
teamteaching. Lesson study gebruiken we als
organisatorisch model om teamteaching in de school
duurzaam te verankeren.
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FINETRA
Project / lerend netwerk dat zich richt op het bereiken van de
transversale of funderende competenties in het nieuwe vak
mens en samenleving.

Coaching voor schooldirecties en
beleidsondersteuners
• Seminaries aan de kust, samen met Marleen Borzée.
• De modernisering van de eerste graad is een uitdaging
voor schoolleiders. Via deze seminaries willen we
schoolleiders ondersteunen in het aangaan van het
omvangrijk transitieproces in het secundair onderwijs.

Toekomst?
• Vanuit secundaire scholen signalen opvangen /
samenwerken in onderzoek
• Aanspreekpunt Limburg: Karolien.vlayen@ucll.be

Varia
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• Volgend werkveldoverleg 22 mei 2019
- overleg 9u30-12u
- vanaf 13u aan de slag met vakmentoren rond BKD ??
• Informatie in mapjes

Dank voor jouw aanwezigheid!

