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Algemene gegevens

Algemene gegevens jaarplan

klas + studierichting: 6 Sociale technische wetenschappen

Graad/leerjaar: 2de leerjaar, 3de graad

Vak (+ aantal uren): Sociale wetenschappen (5 lesuren per week)

Leraar: Geert Stienissen/Ine Janssen

Leerplannummer: VVKSO – BRUSSEL D/2011/7841/038

Handboek(en): Geen

Gebruikte cursussen?: Eigen cursus

Naslagwerken leerling: Cursus

Website: http://sw.augustinus-bree.be/

DVD (te raadplegen, aanwezig in lokaal SW)

Boeken (te raadplegen, aanwezig in lokaal SW)

Naslagwerken leraar: Tenzij anders weergegeven

Cursus

Voorbeeldcursus VVKSO

Website: http://sw.augustinus-bree.be/

Boeken waaronder

-Adriaenssens, P. (2009): Gids voor succesvol

opvoeden

-Deleeck, H. (2001): Architectuur van de welvaartstaat

opnieuw bekeken

-Hart ‘t, H. e.a. (1998): Onderzoeksmethoden

-Lens, W. e.a. (1996): Inleiding tot de psychologie

Psychologie magazine

Vlaamse Kranten

…

Didactisch materiaal: Eigen cursus, eigen PPT, DVD (fragmenten

Supernanny, Venten strijken niet, Freedom Writers,

Grensland, …) , zelfgemaakte videoclips (door

leerlingen), artikels actualiteitsvraagstukken, sprekers.

2Jaarplan Jaarplan 6STW SOCIALE WETENSCHAPPEN



Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

September
- oktober

SAMENLEVING ALS DEMOCRATISCH EN RECHTSSYSTEEM

De Belgische staatsstructuur 
-Democratie
-Grondwet
-De staatsstructuur
-De drie machten (scheiding der machten)
-De politieke partijen
-Kiezen en verkiezingen
-Hoe wordt de wet gemaakt?
-Actualiteitsopdracht over politiek met Twitter
Opdracht te raaplegen via weblink
https://sites.google.com/a/augustinus-bree.be/socialewetenschappen/home/actualiteitsopdracht6stw

Justitie 
-Soorten recht
-De Rechtbanken
-Advocaat in de klas

Cursusdeel te raadplegen via weblink
https://sites.google.com/a/augustinus-bree.be/socialewetenschappen/home/cursusdeeldemocratierecht6stw

16

-Tijdslijn
Belgische
staats-
structuur
-Actualiteits-
opdracht
politiek
-Begrippen
- lijst
democratie
-Verslag
advocaat
in de klas

-So politiek
systeem
-CT
democratie
-CT
democratie
-CT
Recht/justitie

Bezoek aan Vlaams parlement,
inclusief rollenspel De kracht
van je stem.
Advocaat in de klas.
Aard van examenopdracht
verschilt mogelijk in
verschillende klassen.

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam
15 participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte.

Context 5: Politiek-juridische samenleving
1 geven aan hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van samenleving.

2 passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in rele schoolse situaties.
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

5 tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid.

6 erkennen de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel.

8 onderscheiden de hoofdzaken van de federale Belgische staatsstructuur.

10 illustreren hoe een democratisch beleid het algemeen belang nastreeft en rekening houdt met ideen, standpunten en belangen van verschillende betrokkenen.

Leren leren
5 kunnen informatie samenvatten.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

37 >De jongere geeft voorbeelden van de wisselwerking tussen de verschillende deelsystemen in de
samenleving;

• Verschillende deelsystemen binnen een samenleving:

• De samenleving:

• als een democratisch systeem

• als een economisch systeem

• als een sociaal-maatschappelijk systeem

• als een rechtssysteem
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

38 De jongere brengt in kaart hoe men als individu deel uitmaakt van de verschillende deelsystemen van de
samenleving;

• Wisselwerking tussen verschillende deelsystemen in de samenleving.

• Verschillende deelsystemen van de samenleving

>De samenleving als een democratisch systeem:

>Participatie aan het systeem van politieke vertegenwoordiging
>Participatie binnen belangengroepen
>Vakbonden, werkgeversorganisaties, ziekenfondsen, jeugdbewegingen, milieuorganisaties,….
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

>De samenleving als een economisch systeem:

>Participatie d.m.v.
>huisvesting/arbeid/belastingen/verzekeringen/
>Consumentengedrag,..
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

>De samenleving als een sociaal-maatschappelijk systeem:

>Sociale zekerheid/gezondheidszorg/
>Cultuur/milieu/onderwijs/welzijn/media,…
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

>De samenleving als een rechtssysteem:

>Rechtspraak en rechterlijke organisaties:
>Rechtbanken, rechtswinkels, reglementering,…
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

39 De jongere onderzoekt hoe individuen op verschillende wijze kunnen participeren aan de samenleving;
• Gradaties waarin individuen participeren aan samenleving: van weinig naar veel, wisselend naargelang

beïnvloedende factoren, naargelang persoonlijkheid
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

september
- oktober

Examenopdracht De Rechtbank
Opdracht te raadplegen via weblink
https://sites.google.com/a/augustinus-bree.be/socialewetenschappen/home/examenopdrachtderechtbank6sw

6 Ja in duo's Duotaak

Opdracht niet volledig omwille van proces
Aquino in Hasselt waardoor bezoek
rechtbank niet mogelijk was.
In één klas werd rollenspel vervangen door
inleefoefening 'De streep' op vraag van klas
6STWc

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam
2 kunnen originele ideen en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.

4 blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven.

19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen.

20 nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving
5 tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid.

6 erkennen de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel.

Leren leren
2 kiezen hun leerstrategien gericht met het oog op te bereiken doelen.

3 kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen.

8 kunnen een realistische werkplanning op langere termijn maken.

9 sturen hun leerproces, beoordelen het op doelgerichtheid en passen het zonodig aan.

10 kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen.

11 kunnen het eigen aandeel in slagen en mislukken inschatten.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

37 >De jongere geeft voorbeelden van de wisselwerking tussen de verschillende deelsystemen in de
samenleving;

• Verschillende deelsystemen binnen een samenleving:

• De samenleving:

• als een democratisch systeem

• als een economisch systeem

• als een sociaal-maatschappelijk systeem

• als een rechtssysteem
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

38 De jongere brengt in kaart hoe men als individu deel uitmaakt van de verschillende deelsystemen van de
samenleving;

• Wisselwerking tussen verschillende deelsystemen in de samenleving.

• Verschillende deelsystemen van de samenleving

>De samenleving als een democratisch systeem:

>Participatie aan het systeem van politieke vertegenwoordiging
>Participatie binnen belangengroepen
>Vakbonden, werkgeversorganisaties, ziekenfondsen, jeugdbewegingen, milieuorganisaties,….
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

>De samenleving als een economisch systeem:

>Participatie d.m.v.
>huisvesting/arbeid/belastingen/verzekeringen/
>Consumentengedrag,..
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

>De samenleving als een sociaal-maatschappelijk systeem:

>Sociale zekerheid/gezondheidszorg/
>Cultuur/milieu/onderwijs/welzijn/media,…
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

>De samenleving als een rechtssysteem:

>Rechtspraak en rechterlijke organisaties:
>Rechtbanken, rechtswinkels, reglementering,…
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

40 De jongere onderzoekt hoe thema"s of ontwikkelingen binnen de samenleving en de verschillende
deelsystemen nieuwe benaderingswijzen met zich meebrengen.

• Beïnvloedende factoren voor het onderzoek van sociaal-wetenschappelijke thema"s.

• Evoluties in het denken omtrent thema"s vanuit ontwikkelingen in de samenleving.

• Thema:

• Genetica

• Waarden en normen

• Vergrijzing

• Globalisering

• Sport

• Religie

• Armoede

• Genderdenken

• Kunst en cultuur

• ...
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

oktober -
november

PEDAGOGISCH HANDELEN (VERVOLG)

-Wat is pedagogisch handelen? 
-Opvoeden kan je leren?!
-Elementen pedagogisch handelen opvoeder
-Inleidende internetopdracht “De opvoeder”
-Schema van Hellinckx
-Leeftijd, opleiding, intelligentie en het temperament van de opvoeder
-Ervaringen van de opvoeder
-Rol / positie van de opvoeder
-Gender van de opvoeder en opvoedeling 
-Toepassing Bruce werd Brenda (docu) met opdracht
-Opvoedingsstijl van de opvoeder
-Opvoedingsmiddelen (methodes die de opvoeder hanteert)
-Visie van de opvoeder (opvoedingsdoelen die men wil nastreven)
-Triple P
-Oudervaardigheden
-Straffen en belonen uitdiepen
-Pedagogisch handelen op school
-Herhaling Kolb
-Rollenspel ik-boodschap

Cursusdeel te raadplegen via weblink:
https://sites.google.com/a/augustinus-bree.be/socialewetenschappen/cursus/cursus-6sw

20

-Klastaak
Achtergrond
opvoeder
afwerken
-Rollenspel
en
presentatie
over
opvoedings-
stijlen
-Verwerking
spreekbeurt
Joris Aerts
over
pedagogisch
handelen

-So Schema
van Hellinckx
-SO
wisselwerking
opvoeder -
kind
-CT
pedagogisch
handelen

Spreker Joris Aerts over
pedagogisch handelen
Valt weg: videoclip + opdracht
Bruce/Brenda

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam
8 benutten leerkansen in diverse situaties.

19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen.
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

25 stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en dat van anderen.

Context 3: Sociorelationele ontwikkeling
2 erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties.

7 bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangschapsafbreking.

Leren leren
5 kunnen informatie samenvatten.

10 kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

14
De jongere brengt verschillende elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen in kaart en
gebruikt daarbij de correcte begrippen: pedagogisch handelen, opvoedingsklimaat/milieu, opvoedingsstijl,
opvoedingsmiddelen, rol, pedagogische methode, opvoedingsproject;

• Pedagogisch handelen tussen 0 en 18 jaar

• Elementen: visie, opvoeder (leeftijd, rol, opvoedingsstijl, keuze voor opvoedingsmiddelen)

• Kind/jongere, situatie (sociaal culturele factoren, opvoedingsklimaat)

15 De jongere brengt de elementen die de visie op het pedagogisch handelen kunnen bepalen in kaart;
• Bepalende elementen: levensbeschouwing en mensbeeld, eigen ervaringen, eigen ontwikkeling, relatie

opvoeder-kind/jongere, situatie, rol, milieu, …

16 De jongere onderzoekt de relatie tussen een bepaalde (mens)visie en een pedagogische methode; • Opvoeder handelt vanuit een bepaalde visie

17 De jongere observeert het pedagogisch handelen in bepaalde situaties en verbindt deze observaties met
achterliggende methode(s) en visies;

• Mogelijke pedagogische methodes: Montessori (kindgericht), Steiner (antroposofisch)

18 De jongere onderzoekt het opvoedingsproject van de eigen school; • Verschillende scholen en hun opvoedingsproject

19 De jongere toetst de gevolgen van het opvoedingsprojec van de school voor het pedagogisch handelen aan
de eigen schoolervaringen;

• Gevolgen voor het pedagogisch handelen
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

20 De jongere onderzoekt welke sociaal culturele factoren een invloed kunnen hebben op het pedagogisch
handelen en op het kind/de jongere;

• Verschillende functies van en relaties binnen een gezin of binnen gezinsvervangende situaties

• Veranderlijkheid van gezinssituatie voor kinderen

• Verschillende tijdsbesteding: georganiseerd en vrij, verschillende opdrachten/ keuzes, …

• Gevolgen voor het pedagogisch handelen

• Gevolgen voor het gedrag van kinderen/jongeren

21 De jongere onderzoekt de samenhang van opvoedingsklimaat, stijl en middelen bij het pedagogisch
handelen in bepaalde situaties;

• Pedagogisch handelen als een dynamisch gegeven:

• binnen een bepaald klimaat/sfeer

• vanuit een bepaalde stijl

• met bepaalde middelen

• Situatie: gevaar, onderwijs, vrije tijd, competitiesport, …

• Diverse groepssituaties: klasgenoten, gezinsgenoten, sportgenoten, peergroep,…

• Belang van leren aan elkaar

• Rollen: kind/jongere - ouder, leerling-leraar, sporter-trainer, lid-leider,…
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

22 De jongere onderzoekt het verschil in handelen tussen verschillende opvoeders in eenzelfde situatie;

• Kind wordt opgevoed door vele opvoeders…

• Vanuit verschillende visies

• Rollen

• Situaties

• ...

23 De jongere geeft aan de hand van eigen ervaringen aan dat elke opvoedingsrelatie een unieke relatie is.
• Elke opvoedingsrelatie is een unieke relatie: beide partijen met hun ontwikkeling, sociaal cultureel milieu,

biologische mogelijkheden, ervaring, cognitie, ….
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

januari
-
februari

Motivatie

-Verkenning
-Intrinsieke en extrinsieke motivatie
-Invloed van belonen en straffen
-Motivatietheorieën
-McDougall, Maslow, McGregor, Herzberg, McClelland, Reiss
-Toepassing motivatietheorieën

Cognitie

-Wat is cognitie?
-Attributietheorie (naar Weiner)
-intern/extern, stabiel/variabel, controleerbaar/oncontroleerbaar, globaal/ specifiek, fundamentele
attributiefout
-Wat is intelligentie? (uitbreiding)
-Verschillende invalshoeken op intelligentie (uitbreiding)
-Wat is emotionele intelligentie

Emotie

-Wat zijn emoties?
-Emotie-stemming-temperament
-Emotie als S-O-R (waaronder aangeleerd, aangeboren)
-Hersenen en emoties
-Theorieën van emoties
-Soorten emoties (waaronder basisemoties, aanverwante emoties)
-Functies van emoties
-Uitingen van emoties in gedrag
-De polygraaf (uitbreiding)
Toepassing”Is die glimlach echt?!”
Toepassing tekstanalyse emoties (tekst naar keuze)
-Een herkenbaar praktijkvoorbeeld: “stress” (uitbreiding)

Motivatie-Cognitie-Emotie en studiekeuze

20

-Afwerken
internetopdracht
cognitie en
intelligentie
-Mindmap
intrinsieke
en
extrinsieke
motivatie
-Toepassing
theorieën
van
motivatie
-Emotie
toepassing

CT Cognitie
CT
Motivatie
CT Emoties
CT Cognitie
- emotie -
motivatie

In 6STWb/c beginnen we met het deel
cognitie i.p.v. het deel motivatie omdat dit
beter paste voor de stagiaire die midden
januari stage doet.

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria.

Context 3: Sociorelationele ontwikkeling
7 bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangschapsafbreking.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

26 De jongere brengt aan de hand van voorbeelden in kaart hoe "motivatie" het gedrag beïnvloedt;

• Begrip motivatie

• Interne en externe (leer)motivatie

• Straffen en belonen: invloed op motivatie

• Verklaringstheorieën m.b.t. motivatie

27 De jongere brengt aan de hand van voorbeelden in kaart hoe het denken (cognitie) het gedrag beïnvloedt;
• Begrip "cognitie"

• Interne en externe attributies

28 De jongere brengt aan de hand van voorbeelden in kaart hoe emoties het gedrag beïnvloeden;

• Begrip "emotie"

• Ontstaan van emoties

• Soorten emoties: basisemoties, aanverwante emoties

• Verbaal en non-verbaal uiten van emoties

• Gedrag als uitingsvorm van emotionele reactie kan zich beperken tot een gezichtsuitdrukking of zich
uitbreiden tot bijna alle delen van ons lichaam

• Aangeboren en aangeleerde reacties

29 De jongere onderzoekt hoe motivatie, cognitie en emotie beïnvloed worden door sociale en culturele
factoren;

• Gedrag is een co-creatie van persoon en omgeving. (schema: "mens – gedrag en beïnvloedende
factoren)
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

30 De jongere onderzoekt de samenhang tussen motivatie – cognitie – emotie en gedrag binnen een bepaalde
situatie;

31 De jongere beoordeelt reflectiemodellen op de samenhang tussen motivatie, cognitie, emotie en gedrag; • Reflectiemodel

32 De jongere gebruikt reflectiemodellen; • Reflectiemodel geeft samenhang tussen motivatie, cognitie, emotie en gedrag weer

42 De jongere motiveert zijn eigen studiekeuze vanuit eigen ontwikkeling in competentie.
• Voorwaarden, mogelijkheden en beperkingen wat betreft de verdere studies en het latere werk

• Reflecteren i.v.m. eigen mogelijkheden en beperkingen

maart

Experimenten over factoren van beïnvloeding menselijk gedrag

-Experimenten in de humane wetenschappen
-Gehoorzaamheidexperiment van Milgram
-Overeenstemmingsexperiment van Asch
-Stanford prison experiment van Zimbardo
-Little Albert van Watson
-Skinnerbox
-Bobo doll van Bandura
-Mentaliteit van de apen van Köhler
-Pseudopatiënt van Rosenhan
-By-stander-effect van Latané en Darley
-Poppenexperiment van clark en Clark

10
-Huistaak
experimenten
en media

-So
leerprocessen
-CT
experimenten
in de humane
wetenschappen

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam
5 houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.

17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten.

Context 7: Socioculturele samenleving
4 trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

24 De jongere verduidelijkt aan de hand van voorbeelden dat het kijken naar gedrag gebeurt vanuit een bepaald
referentiekader;

• Gedrag is een co-creatie van persoon en omgeving. (schema: "mens - gedrag en beïnvloedende
factoren)

25 De jongere verduidelijkt aan de hand van voorbeelden hoe gedrag wordt geleerd en gebruikt daarbij
begrippen correct;

• Klassieke conditionering, operante conditionering, inzichtelijk leren, leren door imiteren,..

april
-
mei

MENS ALS DEEL VAN DE SAMENLEVING

Waarden & normen

-Wat zijn waarden?
-Wat zijn normen?
-Mensbeeld
-Wereldbeeld
Toepassing op mens- en wereldbeeld

Mensenrechten

-Mensen hebben rechten
-UVRM
-Kritische bedenkingen
-Toepassing mensenrechten in de wereld
-Toepassing mensenrechten in conflict

Architectuur van de welvaartstaat

-Armoede in Vlaanderen
-OCMW en armoede
-Sociale zekerheid
-Verslag spreker: OCMW-voorzitter Bree (?)
-Toepassing collectieve schuldbemiddeling casus

20

-Taak OCMW en
budgetbegeleiding
samen met
wiskunde

-So waarden
en normen
-CT waarden,
normen,
mensenrechten
-CT armoede
en budget

Alternatief vinden voor werken rond
budget met programma Skillville.

Vakoverschrijdende eindtermen

Context 6: Socio-economische samenleving
2 toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart.

4 hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog voor prijskwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument.

17Jaarplan Jaarplan 6STW SOCIALE WETENSCHAPPEN



Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

8 geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan.

Leren leren
3 kunnen gegevens memoriseren door gebruik te maken van hulpmiddelen.

7 zoeken bij het instuderen van een behandelde leerinhoud de noodzakelijke voorkennis opnieuw op in leerboek, werkboek of notities.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden

35 De jongere geeft voorbeelden van de band tussen mens -en wereldbeeld én waarden en normen binnen een
samenleving;

• Verband tussen mens- en wereldbeeld én waarden en normen binnen een samenleving

36 De jongere situeert de Universele verklaring van de rechten van de mens binnen verschillende visies op
mens en samenleving;

• Universele verklaring van de rechten van de mens

37 >De jongere geeft voorbeelden van de wisselwerking tussen de verschillende deelsystemen in de
samenleving;

• Verschillende deelsystemen binnen een samenleving:

• De samenleving:

• als een democratisch systeem

• als een economisch systeem

• als een sociaal-maatschappelijk systeem

• als een rechtssysteem
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

38 De jongere brengt in kaart hoe men als individu deel uitmaakt van de verschillende deelsystemen van de
samenleving;

• Wisselwerking tussen verschillende deelsystemen in de samenleving.

• Verschillende deelsystemen van de samenleving

>De samenleving als een democratisch systeem:

>Participatie aan het systeem van politieke vertegenwoordiging
>Participatie binnen belangengroepen
>Vakbonden, werkgeversorganisaties, ziekenfondsen, jeugdbewegingen, milieuorganisaties,….
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

>De samenleving als een economisch systeem:

>Participatie d.m.v.
>huisvesting/arbeid/belastingen/verzekeringen/
>Consumentengedrag,..
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

>De samenleving als een sociaal-maatschappelijk systeem:

>Sociale zekerheid/gezondheidszorg/
>Cultuur/milieu/onderwijs/welzijn/media,…
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

>De samenleving als een rechtssysteem:

>Rechtspraak en rechterlijke organisaties:
>Rechtbanken, rechtswinkels, reglementering,…
>Rechten en plichten

• Gebruik van bronnen

39 De jongere onderzoekt hoe individuen op verschillende wijze kunnen participeren aan de samenleving;
• Gradaties waarin individuen participeren aan samenleving: van weinig naar veel, wisselend naargelang

beïnvloedende factoren, naargelang persoonlijkheid
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

mei
-
juni

Examenopdracht juni: de leerlingen verwerken een thema naar keuze
dat ze uitleggen op het mondelinge examen van juni (voorbeelden:
Cultuurverschillen en emoties, science of happiness, hechtingsstoornissen, EVRM, Belgische politie, geestelijke
gezondheidszorg, asielzoekers in België, jongeren vandaag en waarden, genetisch gewijzigde gewassen,
vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek, generatiearmoede, globalisering, vergrijzing en betaalbaarheid
pensioenen, …).

4
Onderzoeks-
opdracht

- Eigen thema, 20% van ST juni

Vakoverschrijdende eindtermen

Leren leren
3 kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen.

Leerplandoelstellingen

D/2011/7841/038 Soc. wet. - Sociale wetenschappen - Onderwijsvorm: TSO - Graad: 3 - Leerjaar: 1,2

Doelstellingen Leerinhouden
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Periode VOET LPD Leerinh
Voorzien aantal en aard/werkvorm

Lesuren Pers. werk Toetsen
Verklaring afwijking

40 De jongere onderzoekt hoe thema"s of ontwikkelingen binnen de samenleving en de verschillende
deelsystemen nieuwe benaderingswijzen met zich meebrengen.

• Beïnvloedende factoren voor het onderzoek van sociaal-wetenschappelijke thema"s.

• Evoluties in het denken omtrent thema"s vanuit ontwikkelingen in de samenleving.

• Thema:

• Genetica

• Waarden en normen

• Vergrijzing

• Globalisering

• Sport

• Religie

• Armoede

• Genderdenken

• Kunst en cultuur

• ...
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