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1 Doelstelling van het pakket ‘Actualiteit en Politiek’
Dit pakket helpt om de context 5 politiek-juridische samenleving te realiseren. Het
pakket bevat 4 thema’s:
•
•
•

•

België, Federaal en Regionaal en de regeringen
De Europese Unie
Internationale organisaties
o Verenigde Naties
o NAVO
o IMF
o Wereldbank
o OESO
Globalisering/Mondialisering
o Globalisering?
o G7/G8?
o Amerikaanse verkiezingen 2016
o Internationale hete hangijzers
§ Syrische burgeroorlog
§ Hamas en Israël
§ Oekraïne
§ Vluchtelingencrisis

Voor het geheel wordt de leerstof online aangeboden en zijn er heel wat
geautomatiseerde oefeningen, zodat er voor de leerkracht geen verbeterwerk is en de
leerlingen onmiddellijk hun resultaat aangeboden krijgen. De oefeningen zijn zeer
praktijkgericht. Alle nodige feedback is mee in het pakket opgenomen.

2 Doelgroep
Dit pakket richt zich tot alle leerlingen van het secundair onderwijs. De leerstof is zeer
gevarieerd en behoort tot de algemene kennis die alle leerlingen en volwassenen
zouden moeten hebben over de actualiteit en politiek. Een aantal inhouden handelen
ook over de rechtsstraat, de grondwet, … Leerkrachten, die dit wensen over te slaan,
kunnen deze items in de backoffice uitschakelen.
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3 Componenten
Het pakket ‘Actualiteit en Politiek’ is binnen SKILLVILLE beschikbaar als afzonderlijk
pakket, naast financiële geletterdheid, Serious Game Techniek, Alcohol en
drugspreventie en Mood City.

‘Actua en Politiek heeft 3 componenten: het menu, de bibliotheek en casussen. Het
hoofdbestanddeel bestaat uit een dertigtal casussen.

3.1 Menu
Het menu bevat een knop voor de bibliotheek en om uit te loggen.

3.2 Bibliotheek
De bibliotheek heeft dezelfde structuur van financiële geletterdheid. De websites in de
bibliotheek bevatten alle relevante en nodige links naar de informatie die de leerlingen
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nodig hebben. Voorbeelden zijn http://www.belgium.be, http://www.vlaanderen.be, het
Vlaams Parlement, de politieke partijen, …

3.3 Casussen: enkele voorbeelden
De volgende niet-limitatieve lijst van casussen en schermafschriften geeft een overzicht
van de inhoud die in dit pakket wordt behandeld:
•
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Democratie: introductie, pijlers, bestuursvormen

•

Machten

•

België: Federaal en Regionaal: samenstelling en grondgebied
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•

Internationale organisaties

•

Wie is wie?
o De voorzitters van de parlementen (Vlaams Parlement, Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Europees Parlement)
o De ministers in de Federale en Vlaamse Regering

•

De Grondwet: (verdiepingsleerstof)
o Introductie
o Thema’s
o Staatshervormingen

4 Gamification
Het pakket heeft als gamification gekozen om de leerlingen per juist antwoord stemmen
toe te kennen. Hoe meer stemmen de leerlingen behalen, hoe hoger hun functie in
SKILLVILLE zal zijn. Iedereen zal ergens op de ladder starten: welke leerling wordt
echter Voorzitter van het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
het Europees Parlement? Welke leerling wordt Minister in de Vlaamse of Federale
Regering of zelfs Europees Commissaris of wie weet misschien zelfs Europees
President?

5 De backoffice
De backoffice is enkel toegankelijk voor leerkrachten en begeleiders en bevat een
rapporteringsmodule waarin de leerresultaten en vorderingen van de gebruikers kunnen
opgevolgd worden. Het rapport kan in klasweergave of in individuele leerlingweergave
getoond worden. Een uitgebreide uitleg over de backoffice vind je terug in de
leerkrachtenhandleiding.

casusmanager
In de casusmanager kan de leerkracht/begeleider beslissen om de casussen open te
stellen, af te sluiten of zelfs over te slaan. Op die manier kan de leerkracht/begeleider
SKILLVILLE personaliseren naar elke doelgroep of klas.
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6 Didactische scenario’s
Alhoewel er heel wat mogelijke didactische scenario’s zijn, lijken de drie volgende de
meest voorkomende.

6.1 Integratie in Skillville
Indien SKILLVILLE voor financiële geletterdheid wordt gebruikt, kan het pakket Actua Poltiek aansluitend of afwisselend gebruikt worden. Er is geen volgtijdelijkheid voorzien,
dit wil zeggen dat er geen voorkennis wordt verondersteld voor het behandelen van de
leerstof van de actualiteit en politiek. In elke casus krijgen de leerlingen de nodige
informatie en de relevante websites aangeboden. Vervolgens krijgen ze oefeningen
aangeboden, waarvoor de antwoorden op de eerder aangeboden websites kan
teruggevonden worden. Alle oefeningen worden automatisch gecorrigeerd en van de
nodige feedback voorzien.

6.2 Integratie in lessen
Het pakket Actua - Poltiek werd als afzonderlijk pakket opgevat om tijdens de lessen –
ook afzonderlijk van financiële geletterdheid - gebruikt te kunnen worden. Het leent zicht
goed om in vakken zoals PAV, … of vakken waar (politieke) actualiteit aan bod komt,
geïntegreerd te worden.

6.3 Projectwerking
Het pakket kan tijdens projectwerking op halve of gehele dagen behandeld worden. Het
pakket kan doorlopen worden zoals het werd opgesteld. Leerkrachten kunnen in de
backoffice ook die casussen selecteren die voor de projectwerking relevant zijn.

6.4 Tijdens vrije momenten en/of zelfstudie
Het pakket is bijzonder geschikt (gemaakt) om leerlingen op zelfstandige wijze zich in de
actualiteit en de politiek te laten informeren. Dit maakt het geschikt als huiswerk of als
leerinstrument tijdens afwezigheid van leerkrachten. Alle nodige informatie wordt in het
pakket, hetzij in de casussen, hetzij in de bibliotheek aangeboden. De oefeningen
worden automatisch gecorrigeerd en van voldoende feedback voorzien.
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7 ICT-diamant
Dit pakket is net zoals de andere pakketten van SKILLVILLLE zodanig opgebouwd dat
de ICT-diamant wordt gerealiseerd.

8 Opleiding, ondersteuning en helpdesk
Maandelijks wordt een opleiding SKILLVILLE georganiseerd. Hierin komt samen met
financiële geletterdheid ook het pakket Actua - Politiek aan bod. Zowel het frontgedeelte als de backoffice van alle SKILLVILLE-pakketten kennen een gelijkaardige
structuur en opbouw.
Opleidingsplanning kan geraadpleegd worden op http://www.skillville.be
Technische problemen kunnen steeds gemeld worden op helpdesk@skillville.be Alle
gemelde problemen worden binnen een redelijke termijn opgelost.

9 Prijzen
De vermelde prijzen zijn all-in, dit betekent inclusief 21% BTW en de serverkosten. In de
prijs zijn ook de updates (nieuwe casussen) inbegrepen. SKILLVILLE is ontworpen voor
gebruik op PC, laptop, tablet en dit voor de courante besturingssystemen. Alle
geüploade documenten voor leerkrachten en leerlingen mogen, indien gewenst, gratis
afgedrukt worden.
Voor gebruik van SKILLVILLE koopt de instelling een jaarlicentie per gebruiker. De
prijzen zijn doelbewust zeer laag gehouden, zodat ze lager zijn dan een film- of
toneelvoorstelling. De gebruiker kan een volledig jaar SKILLVILLE gebruiken en het
eigen budget permanent beheren.
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5 euro / gebruiker / jaar / ALL-IN
- inclusief alle pakketten -
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