
BURGERSCHAP
MAAR DAN ACTIEF



VISIE



IN SL WATERBAAN 
• Actief burgerschap

• Ervaringsgericht onderwijs

• Lesmethodiek waarbij leerstof wordt verweven in groter geheel.
• Niet reproduceren maar kritisch vorm geven.

• Toepassen van aangeleerde leerstof in de maatschappij

• Samenwerken 
• Met elkaar

• over de onderwijsschotten (ASO/TSO)

• multicultureel

• Met maatschappij

• Keuzes maken 

• Kritisch denken
• Geëngageerd.



HOE?



VRIJWILLIGERSWERK



BETROKKENHEID : IMPACT



NIEUWE ERVARINGEN



SAMENWERKING



KENNISOPBOUW



KEUZES à ACTIE



HEEFT HET NUT?



GEEN COLLEGA’S MAAR SKILLSTEAM



WAAROM?
• Leerlingen geven aan

• Waarom moeten we naar school?

• Studeren voor testen en goede punten, 
• maar waarom?

• Wat we leren is ‘nutteloos’ maar moeten voor diploma..

• Leerstof na testing vergeten 

• Eindwerk (GIP/ OZC)..
• Veel werk

• waarom doen we dat?

• Niets om ‘trots’ op te zijn

• Geen sociale connectie met middenveld.



DAAROM
• School is geen diploma fabriek

• Diploma’s verliezen hun waarde op de arbeidsmarkt
• Werkgevers vragen steeds meer ‘vaardigheden’

• Diploma’s verliezen waarde als toegangsticket voor hogere studies
• (Niet) bindende ingangsexamens..

• https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms/discussion?source=google_plusone

• Wat is onderwijs?
• Back to the roots

• School moet de leerling 

• dingen leren die hij kan gebruiken

• voorbereiden voor maatschappij

Socrates : "Wanneer jongens oud genoeg lijken om iets te 
leren, onderwijzen hun ouders dat waarvan zij weten dat 
het nuttig zal zijn voor hen; voor vakken waarvan ze 
denken dat anderen beter gekwalificeerd zijn om ze te 
onderwijzen, sturen ze hen naar school om te leren, en 
betalen ze hiervoor."

Plato’s academies
In het klassieke Griekenland bestonden er geen 
scholen. Er was geen huiswerk, geen schoolbel. geen 
klassen of examens. Het was een plaats waar denkers 
converseerden met elkaar

Σχολή: scola
vrije tijd 



HOE LEREN WE HET BESTE?

• Door dingen te doen,

• Door dingen uit te proberen,



Maatschappij

Buurt

School

MET WIE?

Leerling



SKILLSLAB



SKILLSLAB JUNIOR 1ste graad

Met projecten op zoek naar jezelf.



2DE GRAAD



SKILLSLAB PLUS 2de graad



SKILLSLAB PLUS 2de graad

Ik, mijn school en de buurt.



4/2 THEMA’S/JAAR 

3de jaren 
• sociale media
•geld
•Milieu
• kans-armoede



4/2 THEMA’S/JAAR 

4de jaren : 

•Ruimtevaart
• vluchtelingen
• veiligheid 
•esthetica 



3DE GRAAD



SKILLSLAB SENIOR

• 1 project

•Werken rond 1 groep SDG’s: leefomgeving

• Samenwerken met VZW’s



3DE GRAAD

•GIP/OZC

• Zelfstandig op zoek gaan naar partnerschappen.

• Samenwerking in groepjes

• Doorbreking ASO/TSO schotten



3DE GRAAD à SKILLSLAB: LEEFOMGEVING



VRIJWILLIGERSWERK
LEREN DOOR ERVARING

• AIRBEZEN

• Natuurpunt

• Plenty More VZW

• Samaritan Village
• Tanzania Project Greta Ferket

• ….



JEUGDSTADHUIS

http://weltcenter.org/hjs-tijdlijn1/



VAKOVERSCVHRIJDEND

FASES PROJECT KENNISLUIK DOE LUIK JURY & (ZELF)EVALUATIE

Probleem. Inleiding (Alle). Starthappening « Project ECO »Opstart 
SKILLSLAB A : OC & service-leren

Y4CReflecties

Analyse.
.
.
.
.
.
.

De crisis in geo-ecologisch perspectief 
(Aardr.).
Klimaatverandering (Wisk.)
.
Grenzen (Bio./Natuurwetn.)
.
Modernisering – MWS (Gsch)
.

.Wij zijn het klimaat & Ecomodern. 
manifest (Ndl.)
.
Decoupling debunked (Eng.)
.
Le mur écologique (Frans)
.
Presentatie service-leren en 
onderzoeksvraag OC

Vakgebonden.
.
.
.
.
.
Reflecties

Waarden & 
Alternatieven.
.
.
.
.
.

..
ILC ‘Verdinglijking en vervreemding’ 
(LBV)
.
.
Pol.-economische alternatieven 
(Gesch./Eco.)
.

Info-avond (Alle).
SKILLSLAB B : OC – poolvak 
ondersteuning
.
Interviews (Talen)
.
Debatcompetitie (LBV/Alle)

Ouders, buurt, kennissen, orgs. (service-
leren).
Vakgebonden
.
.
.
Reflecties

DIDACTISCH WELT SCHEMA
klik op een link voor overzicht van de fase en impressies, alsook de verkorte lesvoorbereiding (na uitvoering)



MET NIEUWE ERVARINGEN



WORK IN PROGRESS



ANALYSE SKILLSLAB



PROBLEMEN

• Het zelfsturend proces doorlopen

• Van hypothese à experiment à besluit àactie
• (vroeger hypothese à experiment à besluit)

• Inbedden van project in de school/ andere vakken



OPLOSSINGEN

• Probleem vinden van vrijwilligersorganisaties:

•Give a day werkt aan beter interface

• Samenwerking met Civic Lab Mark Saey



OPLOSSINGEN IN DE TOEKOMST

• Probleem van thema keuze die in overeenstemming is met OZC van 
pool

• Vrijere keuze van thema

Jaar 1: totale vrijheid

Samenwerking met Mark Saey: zeer ruim thema

• Inbedden van model in curriculum

•Ook hier geeft het model van Mark Saey een eventuele oplossing



WINSTEN

• Leerlingen zijn MEER BETROKKEN in het leerproces

• ZIEN doel van hun werk.

• Sommige leerlingen BLIJVEN IN CONTACT met vrijwilligersorganisaties na OZC.

• Leerlingen VINDEN HET TOF om samen te werken met vrijwilligers

• Onderwijs wordt NUTTIG


