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(a)Sociale Media

Wie zoekt die vindt

Verkenning

Wie zijn zij?

Slimme reclame of 
reclameWIJS

Vieze bacteriën

Wie ben ik?

Cookies, lekker om 
te delen?

Bewegen is gezond

(h)Echte vrienden

Battle of the FAKE

Focus

#MagDa?
Portretrecht

Hoe vrienden onze 
algoritmes voeden

Ik ben wat ik eet

(Cyber)pesten

Propaganda

Slaapjes tellen

De gedragscode
Deze les meet de digitale 
en online kennis van de 
leerlingen. 

Informatievaardigheden 
zijn essentieel om kritisch 
denken en zelfsturend 
leren te ondersteunen. 
Daarnaast zijn digitale 
vaardigheden rond online 
media en beelden een 
handig hulpmiddel.

In deze les doen we uit de 
doeken wat een gezonde 
levensstijl nu eigenlijk 
echt inhoudt. Hoe gezond 
leef jij? Welke factoren 
hebben een invloed op je 
gezondheid?

EHBO-trick: de vier
stappen van eerste hulp

Nu weet je wie jij online 
voorstelt, maar weet je 
wie de anderen zijn? Niet 
iedereen is wie hij zegt 
dat hij is. 

In deze les leer je reclame 
herkennen, begrijpen wat 
het met je doet en hoe 
het je welbevinden beïn-
vloedt. Deze les is nuttig 
om je kritisch denkvermo-
gen aan te scherpen. 

Wat weet jij al over
hygiëne? Hou het netjes 
en gezond, de hele dag 
rond! We werpen een 
blik op een goede hand-, 
tand- en lichaamshygiëne.

EHBO-trick: huid- en brand-
wonden

Gedraag je je op Face-
book net zoals in het 
gewone leven? Je online 
en offline identiteit zijn 
niet dezelfde.

De nieuwe privacywetge-
ving en cookies zijn voor 
velen een groot vraagte-
ken. Hierna ben je beter 
in staat om je privacy te 
beschermen en weet je 
ook waartegen je ze be-
schermt. Deze les is ook 
voor leerkrachten in vele 
gevallen ondersteunend.

Breng je eigen leefge-
woontes in kaart. Wat 
zijn de voordelen van 
bewegen? En beweeg je 
wel genoeg? 

EHBO-trick: verstuiking

Zijn online en offline 
vriendschappen anders? 
Ken je je online vrienden 
ook in ‘het echt’? 
Ontdek de kracht van 
likes, sociale druk en 
(h)echte vriendschap.

Onderzoek samen de 
verschillende vormen van 
FAKE nieuws én ga crea-
tief met elkaar de “battle” 
aan. In deze les leer je 
samenwerken en kritisch 
denken. De uitdaging is 
niet beperkt tot de klas; 
geef een eerste aanzet tot 
een inclusieve school. 

Vandaag zijn smart-
phones onmisbaar 
geworden. Ze zijn een 
fantastische manier om 
te communiceren en 
zorgen voor ontspanning. 
Maar wanneer wordt het 
te veel? Kan stress ook 
gezond zijn?

EHBO-trick: reanimatie

Mag iemand zomaar je 
foto doorsturen via Snap-
chat of WhatsApp? Hoe 
sterk zijn jongeren in het 
beheren van hun sociale 
media? Leer alles over 
privacy en portretrecht.

In deze les leer je de 
impact van algoritmes 
kennen op je dagelijkse 
online interacties. Leef 
je nog wel je eigen leven 
of bepalen algoritmes en 
vrienden je bubbel? 

We krijgen voortdurend 
tips over hoe we gezond 
moeten eten via reclame 
en het internet. Maar wat 
mogen we nu geloven 
en wat niet? Neem je 
eetgewoontes onder de 
loep aan de hand van de 
voedingsdriehoek!

EHBO-trick: verslikking

Hoe ver kan je gaan voor 
je té ver gaat? Is het 
pesten of ben je aan het 
plagen? In deze les leren 
de leerlingen over de 
impact van hun online 
gedrag.

Met discussies word je 
uitgedaagd om na te 
denken over de kracht 
van communicatie en je 
verantwoordelijkheid als 
boodschapper en publiek. 
Sta stil bij de impact die 
nieuwe media en techno-
logieën kunnen hebben.

We ontmantelen de 
slaapfabels en bena-
drukken de slaapfeiten. 
Waarom moet je genoeg 
slapen? Leer je slaapritme 
kennen!

EHBO-trick: CO-vergiftiging

Alles wordt herhaald in 
de vorm van een spel. 
Leerlingen stellen samen 
een gedragscode op voor 
de school rond sociale 
media. 

SAMENLEVEN IN EEN ONLINE WERELD - Katja Schipperheijn, Digitale burgertjes
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Geld verdienen

Milieu

Geluk

Kansarmoede

De echte kost

Gamen

Budgetbeheer

Klimaat-
verandering

Blink uit jezelf

Geld maakt niet 
gelukkig

Recycle

Verslavingen

Online betalen

Ecologische
voetafdruk

Hoogtes en laagtes

Het grote
budgetspel

Gelabeld! Schiet in actie

Je staat er niet 
alleen voor

Welke inkomsten heb je 
als jongere? 
Wat mag en wat mag 
niet?

Wat is milieu? 
Wat zijn milieuproblemen 
en hoe lossen we ze op? 
Deze les duiken we dieper 
in onze omgeving.

Wat is geluk? 
Wat maakt jou gelukkig? 
Wat zijn jouw interesses, 
talenten en passies? 
Een grote denkoefening 
rond geluk, interne en 
externe factoren. 

In België leeft 15 procent 
onder de armoedegrens. 
In deze les ondervinden 
leerlingen hoe armoede 
je leven bepaalt. 

We betalen een kleine 
kost voor onze pro-
ducten, maar wat is de 
echte prijs? De leerlingen 
onderzoeken hoeveel 
een gsm, kledij, vlees en 
plastic echt kosten. 

Welke invloed hebben 
games op je leven? Ze zijn 
leuk, maar hou ook 
rekening met je 
schermtijd, slaap en 
offline leven.

Naast inkomsten heb je 
allerlei uitgaven. 
Hoe groepeer je die 
uitgaven en wat zijn ze?

Hoe werkt de klimaatver-
andering? Wat zijn broei-
kasgassen? Wie stoot er 
broeikasgassen uit? Wie 
zijn de slachtoffers van de 
klimaatverandering?

Je voelt je gelukkiger wan-
neer je plezier haalt uit 
activiteiten en je talenten 
kan benutten. Wat zijn 
jouw interesses en welke 
kwaliteiten gebruik je 
daarvoor? 

Niet alle lotto-winnaars 
zijn happy.
Welvaart heeft niet enkel 
met je portemonnee te 
maken.

Hoe verloopt de 
levenscyclus van een 
product? Wat moeten we 
doen met afval? We over-
lopen de verschillende 
afvalstromen en herhalen 
de recyclageregels.

Wat doe je best als je in 
aanraking komt met 
verslavende middelen? 
Hoe kan je anderen 
helpen?

Briefjes en muntjes ver-
dwijnen alsmaar sneller.
Wat zijn de mogelijkheden 
om digitaal te betalen?

Wat is hernieuwbare 
energie? Hoe groot is mijn 
ecologische voetafdruk? 
Bekijk hoe je invloed 
hebt op het milieu en de 
klimaatverandering.

Het loopt niet altijd van 
een leien dakje. Hoe ga ik 
om met moeilijke situaties 
en hoe motiveer ik mezelf 
als het wat minder gaat?

We simuleren de inkom-
sten en uitgaven van een 
gezin per maand in de 
vorm van een spel.

Wat betekenen eco, bio, 
duurzaam en fairtrade? 
In deze les maken de 
leerlingen kennis met 
labels en pictogrammen 
op verpakkingen.

Klimaatakkoorden, 
-betogingen, en –acties: 
waaraan kan je 
deelnemen en heeft dat 
zin? Maak een klimaatplan 
voor je school.

Welke organisaties 
kunnen je helpen als het 
moeilijk gaat? Je kan ze 
makkelijker bereiken dan 
je denkt.

MONEY MONEY MONEY

MAKE THE PLANET GREAT AGAIN

TOP IN JE KOP
Les 3

Mijn grenzen
Je leert pas bij als je uit 
je comfortzone stapt en 
wordt uitgedaagd. Maar 
waar ligt de lijn tussen 
gezonde en ongezonde 
stress? Hoe bewaak je die 
grens?
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ONS LAND OP WIELTJES

IEDEREEN UNIEK

DUURZAAM LEVEN
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Democratie vs
dictatuur

Diversiteit

Duurzame ontwik-
kelingsdoelen

De overheid als 
piloot van het land

Vooroordelen

Verkiezingen

Samen divers

De SDG-Quiz

Sociale
welvaartsstaat

Vluchtelingen

Jongeren en impact 
op het beleid

Nationaliteit Integratie

Democratie, wat wil dat 
precies zeggen? Wat 
betekent dat voor mij 
als burger? Hoe ziet een 
dictatuur eruit?

Diversiteit komt steeds 
vaker aan bod. Maar wat 
wil het zeggen?

In 2015 werden de Sustai-
nable Development Goals 
(SDG’s) voor 2030 aange-
nomen door de leden van 
de Verenigde naties. Wat 
houden ze in?

Een les over de finan-
ciering van ons land, de 
grootste uitgaven- en 
inkomstenposten en de 
rol die de overheid daarin 
speelt.

Je afkomst, uiterlijk of 
nationaliteit bepalen niet 
wat je mening, gedrag of 
persoonlijkheid is. 
We gaan op een 
wereldreis van 
vooroordelen.

Waarom gaan we stem-
men op politieke partijen? 
En wat eens de
verkiezingen achter de 
rug zijn? We gaan in 
vogelvlucht langs enkele 
belangrijke mijlpalen van 
het verkiezingsproces.

Iedereen is anders maar 
toch ook niet. We 
verschillen niet zo veel 
van elkaar als we denken. 
Leer situaties benoemen 
van onverdraagzaamheid 
en discriminatie (geaard-
heid, religie…).

Welke duurzame ontwik-
kelingsdoelen hebben 
verband met mensen, 
planeet, welvaart, vrede of 
partnerschap. Ga zelf op 
onderzoek en werk mee 
aan de grote SDG-quiz.

Een introductie in de 
belangrijkste vangnetten 
van ons land. Van
werkloosheidsuitkering 
tot kinderbijslag. Op
welke steun kun jij
rekenen wanneer het 
nodig is?

Wat is migratie? 
Waarom vluchten 
mensen (politiek, klimaat, 
economisch,…)? 
Je krijgt hier alle antwoor-
den.

Wat kan er beter in ons 
land, jouw gemeente of 
jouw school? Impact heb 
je sneller dan je denkt! 
Een goede denkoefening 
over hoe je als jongere 
invloed kunt uitoefenen.

Wat zijn de culturele 
verschillen en 
gelijkenissen in een 
samenleving? 
We nemen ze onder de 
loep.

Wat doen mensen om 
zich in hun nieuwe 
woonplaats aan te passen 
aan de levensstijl van hun 
omgeving en toch hun 
eigenheid te behouden?
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Mensenrecht

In je huis

Waarom 
organiseren?

Waar moet je aan 
denken?

Organiseer deel 1Organiseren 101 Handige tools Organiseer deel 2

Verkeer

In je broekzak

Kinderrechten

In je stad

Bronnen

In je persoonlijke 
toekomst

Consumenten-
rechten

In je lichaam

Rechtbank

In je skills

Welke rechten heb ik 
als mens? Zijn die voor 
iedereen dezelfde?

Hoe ziet jouw huis eruit 
in de toekomst en wat zal 
er veranderen? Robots 
doen je afwas, open je 
voordeur zonder sleutel… 
Leer alles over AI en ‘The 
Internet of Things’.

Waarom is het belangrijk 
om je goed te organise-
ren? Bekijk waarom alles 
vlotter gaat met organi-
satie.

Bij organiseren komt veel 
meer kijken dan je denkt. 
Werk verschillende scena-
rio’s uit en lijst op wat je 
niet mag vergeten.

Organiseer een eigen eve-
nement in groep. Maak 
een draaiboek en bedenk 
alle stappen

Hoe ga je te werk? Maak 
het je leven makkelijk 
door taken op voorhand 
uit te denken en een 
draaiboek te maken.

Met welke hulpmiddelen 
kan je makkelijk organi-
seren? Ontdek tools waar-
mee je kan samenwerken 
en plannen.

Werk verder aan je groep-
sevenement en voer 
opdrachten uit.

Waar moet ik op letten 
in het verkeer? Welke 
voorzorgsmaatregelen 
moet ik nemen als ik de 
weg op ga?

Welke gadgets zitten er 
later in je broekzak? 
Alles over nieuwe 
technologieën en 
multimedia zoals Virtual 
Reality.

Een kind heeft ook 
rechten. Wat zijn ze? 
Welke organisaties waken 
hierover?

Tegen 2050 leeft twee 
derde van de 
wereldbevolking in de 
steden. Sta stil bij de 
metropolen van de 
toekomst. Wat zijn smart 
cities? Zal je overal 
zelfrijdende auto’s zien of 
net geen meer?

Auteursrecht, copyright..? 
Wat mag er en wat mag 
er helemaal niet?

Digitalisering verandert 
jobs in elke sector. Wie 
nu naar school gaat, is 
in 2030 klaar voor de 
arbeidsmarkt. Maar hoe 
zal die eruitzien?

Welke rechten heb ik als 
consument? En welke 
plichten heeft een 
verkoper?

We zullen steeds vaker 
technologie gebruiken 
om onze gezondheid te 
verbeteren. Dokters gaan 
aan de slag met onze 
data. Leer meer over 
biohacking.

Wat zijn de gerechtelijke 
procedures in ons land? 
Straffe gevolgen.

Je talenten, passies en 
vaardigheden zijn de 
basis van wat je later 
gaat doen. Vergeet ook je 
digitale skills niet, wat ze 
worden een 
sleutelcompetentie in 
elke job.


