
 

Voeten en OvK 
Context 5: Politiek-juridische samenleving 

De leerlingen:  
geven aan hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van de samenleving; 

passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties; 

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

illustreren hoe een democratisch beleid het algemeen belang nastreeft en rekening houdt met ideeën, standpunten en 
belangen van verschillende betrokkenen; 

tonen het belang aan van internationale organisaties en instellingen; 

geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt. 

Context 6: Socio-economische samenleving 

De leerlingen:  
leggen met voorbeelden uit hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe een overheid inkomsten verwerft en aanwendt; 

toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart; 

zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld; 

hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog voor prijs-kwaliteit en duurzame 
ontwikkeling als voor de rechten van de consument; 

geven voorbeelden van het veranderlijke karakter van arbeid en economische activiteiten; 

geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden; 

geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan; 

lichten de rol toe van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale 
context. 

Context 7: Socioculturele samenleving 

De leerlingen:  
beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en 
culturele groepen; 

gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen; 

illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit; 

 



 

Gemeenschappelijke stam 

(communicatief vermogen) 
De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk; 

(empathie) 
De leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen; 

(exploreren) 
De leerlingen benutten leerkansen in diverse situaties; 

(flexibiliteit) 
De leerlingen zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden; 

(initiatief) 
De leerlingen engageren zich spontaan; 

(kritisch denken) 
De leerlingen kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria; 

De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken; 

De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken; 

(open en constructieve houding) 
De leerlingen houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld; 

De leerlingen toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten; 

(respect) 
De leerlingen gedragen zich respectvol 

(verantwoordelijkheid) 
De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving; 

(zelfredzaamheid) 
De leerlingen doen een beroep op maatschappelijke diensten en instellingen; 

De leerlingen maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te 
maken; 

(zorgvuldigheid) 
De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen; 

(zorgzaamheid) 
De leerlingen gaan om met verscheidenheid; 



 
De leerlingen dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander. 

 


