Overzicht casussen
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Pakket – Financiële educatie
1ste jaar

2de jaar

Consumptiegoederen

De verschillende beroepen

Sparen

Producten

Extra inkomsten

Reclame

Extra uitgaven

Betaalwijze

Extra spaargeld

Sparen

Smartphone aankopen

Hoe afval verminderen en vermijden

Kosten financiële instellingen

Online aankopen

SMS dienst

Armoede

Phishing – financiële internetfraude

GAS-boetes

Geld lenen aan een vriend(in)

Federaal België

Nationale feestdag

Bevoegdheden

De (h)eerlijke producten

Openbaar vervoer

Cardstop

Internationale organisaties

Bij de dokter

Arme en rijke landen

Dag van de armoede

Rechten en plichten

Pesten op het werk

Factuur ontleden

Ecologische voetafdruk

Financiële begrippen

Aankoop niet- en herlaadbare batterijen

(h)Eerlijke producten

Gezonde voeding

Cardstop

Mentale gezondheid

Cyberpesten

Cyberpesten

Phishing – financiële internetfraude

De overheid: inkomsten en uitgaven

Consumentenkrediet

Justitie

Aankopen batterijen

Betaalwijzen

SMS dienst

Internationale organisaties

Ecologische voetafdruk
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3de jaar
Consumptiegoederen en diensten
Sparen en kosten financiële instellingen
Cardstop
Studentenarbeid – arbeidsovereenkomst sluiten
Loon en smartphone
Consumentenkrediet
Studentenarbeid – arbeidsovereenkomst opzeggen
Nieuwe studentenjob arbeidsovereenkomst sluiten
Phishing – financiële internetfraude
De nationale feestdag
(h)eerlijke producten
Bij de dokter
Ziekenhuisfactuur
Persoonlijke lening en verzekering
Studentarbeid max 50 dagen
Werkloosheidsgraad
Ecologische voetafdruk
Pesten op het werk
Zoomit
Aankopen batterijen
Gezonde voeding
Mentale gezondheid
Cyberpesten
Een ongeval met een scooter: justitie
GAS-boetes

4de jaar
Factuur ontleden
Overschrijving invullen en rekeninguittreksel
Domiciliëring en doorlopende opdracht
Online aankopen
Monetaire instellingen
Arbeidsovereenkomst
Loon en lening vergelijken
Openbaar vervoer
Mensenrechten
Hoe gratis is gratis?
Opkomende industrielanden
Psychosociale risico’s in de maatschappij
Oneerlijke handelspraktijken
Armoede
Facebook (privacy + sollicitatie)
GAS-boetes
Financiële begrippen
Inkomsten en uitgaven overheid
Kansspelcommissie
Arbeidsmarkt
Reclame
Kredietkaart
Hoe afval verminderen en vermijden
Smartphone
Kosten bij ziekte
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5de jaar
Studentenarbeid
Sparen en kosten financiële instellingen
Cardstop
Smartphone aankopen
Phishing – financiële internetfraude
Nationale feestdag
Armoede
Consumentenkrediet
Arbeidsmarkt
Zoomit
Werknemersorganisatie
Lotto + kansspelcommissie
Persoonlijke lening 2de handsauto
Opdracht bij VVOB
SMS-dienst
Pensioensparen
Pesten op het werk
Ecologische voetafdruk – milieu
Gezonde voeding
Justitite: veiligheid
Obligaties en aandelen
Sociale zekerheid
Financiële begrippen
GAS-boetes
Tax-on-web

6de jaar
Rijbewijs en autoverzekering
Verzekeringen (algemeen)
De verplichtingen en rechten van de huurder
Oneerlijke handelspraktijken
Solliciteren: jobadvertentie aanbieders
Solliciteren: arbeidsmarkt
Jobadvertenties zoeken
Solliciteren (tips)
Opleidingsaanbod
Psychosociale risico’s in de maatschappij
Energie: VREG-test
Telecomoperatoren vergelijken
Waarom sparen?
De factuur
Kosten bij ziekte
Inleiding leningen
Soorten leningen
Lening vergelijken
Wat te doen bij schulden
De rechten van de schuldeiser
De beurs
Tax-on-web
Sociale zekerheid
Pensioensparen
Ecologische voetafdruk
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Pakket – Actua-Politiek
Thema 1 – België, Federaal en Regionaal en de regeringen
Hoofdstuk 1: Inzicht in de federale staat
Hoofdstuk 2: Federale overheid
2.1 Federaal parlement
2.1.1 Kamer van Volksvertegenwoordigers
2.1.2 Senaat
2.2 Federale regering
Hoofdstuk 3: Vlaamse overheid
3.1 Vlaams parlement
3.2 Vlaamse regering

Thema 2 – De Europese Unie
Hoofdstuk 1: België in Europe

Thema 3 – Internationale organisaties
Hoofdstuk 1: UN/VN
Hoofdstuk 2: NATO/NAVO
Hoofdstuk 3: IMF
Hoofdstuk 4: Wereldbank
Hoofdstuk 5: OESO

Thema 4: Globalisering/Mondialisering
Hoofdstuk 1: Globalisering?
Hoofdstuk 2: G7/G8?
Hoofdstuk 3: Internationale hete hangijzers
3.1 Syrische burgeroorlog
3.2 Hamas en Israël
3.3 Oekraïne
3.4 Vluchtelingencrisis
Hoofdstuk 4: Amerikaanse presidentsverkiezingen 2016
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Pakket – TECHVILLE
1ste graad
Infrastructuurwerken
Nutsvoorzieningen
Bouwmaterialen
Transport
Informatie & communicatie
Energie
Kantoorinrichting
Productie
Hygiëne & onderhoud
Marketing
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Pakket – Alcohol-, tabak- en drugspreventie
1ste graad:

2de graad

3de graad

Alcohol:
• Test je kennis
• Inzicht
• Attitude
Tabak:
• Test je kennis
• Inzicht
• Attitude

Alcohol:
• Test je kennis
• Inzicht
• Vaardigheden
Tabak:
• Test je kennis
• Inzicht
• Vaardigheden
Cannabis
• Test je kennis
• Inzicht
• Vaardigheden

Alcohol
• Test je kennis
• Organisaties
• Feit of fabel
• Essay
• Vaardigheden
Tabak
• Test je kennis
• Inzichten
• Essay
• Passief roken en
tabaksindustrie
• Essay
Cannabis
• Feit of fabel
• Verslavingsproces
• Essay
• Vaardigheden en
attitudes
• Essay 2
• Poster
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Pakket – Moodcity
Thema 1: Bewust zijn
o
o
o
o

Reflecteren over relaties, relatievaardigheden, alcohol en (cyber)pesten
Kenmerken van gezonde en ongezonde relaties
Comfortzone
Huiswerkopdracht

Thema 2: Detectie
o
o
o
o
o

Rechten en plichten in een relatie
Actieve luistervaardigheden
Verschillende soorten geweld
Verschillende rollen die mensen kunnen aannemen
Huiswerkopdracht

Thema 3: Oorzaken van geweld
o
o
o
o
o
o
o
o

Oorzaken van geweld opsommen
Geweld binnen de sport
Geweld binnen de media
Traditioneel rollenpatroon
Getuige van geweld zijn
Effecten van intrafamiliaal geweld
Machtsmisbruik
Huiswerkopdracht

Thema 4: Conflicten
o
o
o
o
o

Wat is een conflict?
Hoe omgaan met een conflict?
Passieve, assertieve en agressieve communicatiestijlen
Weigeren, uitstellen of onderhandelen
Rollenspel rond de communicatie- en reactiestijlen

Thema 5: Sociale media
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Voordelen en risico’s van internetgebruik
‘Eeuwig bestaan’ van berichten op internet
Risico’s van actief internetgebruik
Boodschappen via SMS/E-mail/Telefoon/Face-to-face overbrengen
Reflecteren over online gedrag en de mogelijke gevolgen
Cyberpesten
Risicovol online gedrag
Netetiquette (tips rond het omgaan met sociale media en internetgebruik)
Huiswerkopdracht

Thema 6: Oplossingsvaardigheden
o
o
o
o

Rollenspellen rond actief luisteren
Rollenspellen rond assertief communiceren
Rollenspellen rond het oplossen van conflicten op een vreedzame manier
Huiswerkopdracht

Thema 7: Rechten en verantwoordelijkheden
o
o
o
o

Rechten en plichten bij het einde van een relatie
Waarom blijven mensen in een gewelddadige relatie?
Hoe kan je mensen in een gewelddadige relatie helpen?
Afsluitende opdracht
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Pakket – TAAL
Voor dit pakket zijn meer dan 150 woorden uit verschillende media (krant, journaal, …)
geselecteerd waarvan verwacht wordt dat leerlingen deze bezitten op het einde van het
secundair onderwijs. Dit pakket focust niet alleen op de kennis van woorden die veel
gebruikt worden in de media, maar ook op de strategieën die noodzakelijk zijn om de
woordenschat van een leerling uit te breiden. Dit pakket is opgebouwd volgende de
vierfasedidactiek (voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren).
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Overzicht van de woorden*:
a posteriori

cognitief

derven

mobiliseren

a priori

coherent

desastreus

monopolie

aanfluiting

collectief

desavoueren

mordicus

aankaarten

commotie

desolaat

nazinderen

aanleiding

communisme

detectie

nefast

abstract

competent

deviatie

nuanceren

accidenteel

competentie

differentiatie

objectief

adequaat

complementair

dilemma

oorzaak

affectie

component

dimensie

opportuun

aimabel

compromis

discours

oppositie

alert

concept

discrepantie

parameter

alliantie

concept

dispensatie

paranoia

allusie

concept

dispuut

perceptie

alternatief

concept

dissident

performant

amalgaam

conceptie

dito

periferie

ambiëren

conceptueel

dividend

polariseren

ambigu

concessie

doctrine

potentieel

analogie

concessie

dogma

pragmatisch

analoog

conform

precair

analyse

congruent

door de bomen het bos
niet meer zien
dotatie

analyseren

connotatie

draconisch

premisse

analytisch

consensus

engagement

preventie

anomalie

consequent

essentieel

rationeel

apathie

consequent

esthetiek

reden

arbitrair

consequentie

etaleren

reduceren

argument

conservatief

ethisch

refereren aan

argument

consistent

evident

remediëren

associatie

constructief

excelleren

renovatie

associëren

continu

expliciet

representatief

authentiek

continueren

fungeren

repressie

autoritair

continuïteit

gematigd

restant

axioma

continuüm

globaliseren

revolteren

axioma

contradictie

hiaat

saneren

banaal

conventie

homogeen

scepticus

banaliseren

conventioneel

humanitair

sensibiliseren

bestendigen

correlatie

hypothekeren

significant

boutade

criterium

icoon

sporadisch

canon

cruciaal

identificeren

stagnatie

canon

culmineren

ideologie

subjectief

canoniseren

curriculum

impasse

suggereren

cassant

data

implementeren

tendens

precedent
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casus

databank

impliciet

tolereren

causaliteit

index

transparant

censuur

de … aan de wilgen
hangen
de dans ontspringen

inflatie

traumatiseren

cesuur

de revue passeren

inherent

valabel

chronisch

integraal

verifiëren

integriteit

xenofobie

clementie

de tering naar de nering
zetten
de tering naar de nering
zetten
deadline

kentering

zich associëren

cliché

debet zijn aan

krediet

zich conformeren

climax

decadent

legitimeren

zich manifesteren

cluster

deductief

machtiging

zich oriënteren

clusteren

degenereren

malafide

zich profileren

coalitie

demagoog

mandaat

zijn fiat geven

cognitie

deontologie

megalomaan

chronologisch

*de lijst wordt continue aangevuld met nieuwe woorden en oefeningen.
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