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1 Wat is SKILLVILLE? 

SKILLVILLE is een totaalconcept. Het is een multimediatool of serious game dat 
leerlingen/volwassenen  levensvaardigheden aanleert. De ruggengraat van SKILLVILLE wordt 
gevormd door financiële educatie. Andere sleutelcompetenties: techniek, wetenschappen, 
moderne vreemde talen, sociale en burgerschapscompetenties, creativiteit en ondernemingszin, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en relationele vaardigheden, die invloed kunnen hebben op de 
financiële geletterdheid worden tevens mee aangeboden en gerealiseerd. Er wordt 
daadwerkelijk geoefend in een virtuele omgeving. Je beleeft de voor- en nadelen, de gevolgen 
van een aantal handelingen. Twee eenvoudige voorbeelden: wanneer je zakgeld of inkomen uit 
(studenten)arbeid ontvangt, is dit effectief op de zichtrekening terug te vinden. Wanneer je 
portefeuille wordt gestolen, zal ook effectief het geld dat in de portefeuille zat, verloren zijn. 
SKILLVILLE is dus gebaseerd op het competentiegericht opleiden, waarbij naast de 
theoretische kennis, ook de daadwerkelijke vaardigheden aangeleerd en ingeoefend worden in 
een virtuele omgeving.  

 
Overzicht beschikbare pakketten - leerlingen 

Voorbeelden van de integratie van andere sleutelcompetenties of contexten uit de 
vakoverschrijdende eindtermen zijn Actua – Politiek, Techniek, Mood City en Alcohol- tabak- en 
drugspreventie. In Actua – Politiek maken de leerlingen kennis met actuele thema’s zoals 
bijvoorbeeld de samenstelling en bevoegdheden van de regering en parlement, internationale 
instellingen en politieke hete hangijzers (IS, Oekraïne, Vluchtelingen, …). Een overmatig alcohol- 
en/of druggebruik beïnvloedt de fysieke en mentale gezondheid, maar kan ook zeker de 
financiële stabiliteit verstoren. Via het pakket Techniek verkennen de leerlingen hedendaagse 
innovatieve technische beroepen. Weten wat die beroepen inhouden en hiervoor willen kiezen 
kan werkloosheid vermijden. Een job is nog altijd de belangrijkste factor om armoede te 
voorkomen. Het kunnen onderhouden van gezonde relaties is in deze complexe maatschappij 
ook belangrijk. Daarvoor werd het pakket Mood City ontwikkeld. Voor leerkrachten en 
begeleiders zijn er ondersteunende documenten. Deze worden online in de backoffice (zie 5 De 
backoffice) van SKILLVILLE aangeboden. Alle in de backoffice aangeboden documenten 
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mogen worden afgedrukt. Omdat leren een sociaal proces is, wordt er ook een digitale 
werkbundel voor de leerlingen voorzien. Deze werkbundel bevat een aantal werkbladen, die 
gebruikt kunnen worden voor klassikaal overleg. Over een aantal elementen uit de verschillende 
pakketten kunnen immers boeiende discussies en leermomenten georganiseerd worden. Op de 
website van Skillville vind je per pakket een infobundel terug, waarin meer informatie staat over 
de inhoud van dat pakket. 

2 Doel van SKILLVILLE 

In de Beleidsbrief Onderwijs, Beleidsprioriteiten 2013-2014 kiest de Vlaamse overheid om 
‘financiële en economische geletterdheid’ als onderdeel van de toekomstige basisvorming en 
van de sleutelcompetenties op te nemen. SKILLVILLE heeft als hoofddoel financiële educatie in 
ruime zin te realiseren. Het verhogen van de financiële geletterdheid is een doel van heel wat 
organisaties en overheden. Financiële educatie is nu nog opgenomen in context 6 (socio-
economische samenleving) van de Vakoverschrijdende Eindtermen (VOET@2010), maar is ook 
een doel van de OESO.  Deze organisatie wil de financiële geletterdheid van alle inwoners van 
haar lidstaten verhogen. Omdat financiële geletterdheid een complex geheel is, is het doel van 
SKILLVILLE om ook de andere contexten van de VOET hierin te betrekken. De fysieke en 
mentale gezondheid heeft immers een invloed op tewerkstelling en behoud van tewerkstelling. 
Duurzame ontwikkeling heeft een effect op de besteding. Daarom realiseert SKILLVILLE in een 
aantal casussen en zeker ook in de diverse pakketten elementen uit de andere contexten van 
de VOET.  

 
schematisch overzicht vakoverschrijdende eindtermen (VOET@2010) 
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3 Doelgroep van SKILLVILLE 

SKILLVILLE is uitgewerkt voor leerlingen van het (buitengewoon) lager, secundair en hoger 
onderwijs. De meeste pakketten bevatten casussen voor een specifieke doelgroep. Zo bevat 
het pakket financiële educatie ± 25 casussen per leerjaar (1 t.e.m. 6). Het pakket alcohol-, 
tabak- en drugspreventie is dan weer opgebouwd per graad. Het bevat diverse casussen voor 
de 1ste, 2de en 3de graad. Om een beter zicht te krijgen welk pakket per leerjaar of per graad 
werkt download je best de infobundel van het betreffende pakket. 

4 Pakketten van SKILLVILLE 

Op de website kan je voor elk pakket een aparte infobundel downloaden. Hieronder krijg je al 
een beknopt overzicht van elk pakket. 

4.1 Financiële educatie 

Economische verschijnselen zijn niet weg te denken uit de actualiteit en het maatschappelijk 
leven. Ze manifesteren zich door de permanente evolutie en onvoorspelbaarheid. Daarenboven 
hebben ze een impact op het dagelijks functioneren van elk individu. Daarom is het wenselijk 
dat iedereen beschikt over een betrouwbare dosis economische competenties (AKOV, 2014). 
Dit pakket zal de sleutelcompetenties van economische en financiële educatie realiseren. 

4.2 Actua - Politiek 

Dit pakket wil de leerlingen helpen duurzaam inzicht in de actualiteit en de politiek te verwerven 
en dit o.a. in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen (VOET@2010), meer bepaald 
context 5 de politiek-juridische samenleving. De casussen zijn opgebouwd rond krantenartikels, 
videofragmenten van het journaal,… aan de hand van deze media en websites krijgen de 
leerlingen inzicht in actuele thema’s zoals IS, G7, vluchtelingen, … 

4.3 Techniek 

Het pakket Techniek wil leerkrachten ondersteunen bij de realisatie van het leerplan Techniek 
voor de 1ste graad van het Secundair Onderwijs. Verder heeft dit pakket als doelstelling 
leerlingen te motiveren voor techniek en een studierichting in het TSO.  

Techniek is opgebouwd rond 5 toepassingsgebieden: 

• Transport 
• Constructie 
• ICT & communicatie 
• Biochemie 
• Energie 
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4.4 Alcohol-, tabak- en drugspreventie 

Alcohol- tabak- en drugsgebruik kunnen in verschillende graden en vormen de financiële situatie 
van jongeren en volwassenen beïnvloeden. Ze beïnvloeden ook rechtstreeks de fysieke en de 
mentale gezondheid. Fysieke en mentale gezondheid maken ook deel uit van de 
vakoverschrijdende eindtermen.  

Dit pakket is universeel preventiemateriaal m.b.t. alcohol, tabak en cannabis voor jongeren van 
de 1ste, 2de en 3de graad van het secundair onderwijs. Het materiaal kadert binnen een algemene 
beleidsmatige aanpak. Voor alcohol en andere drugs is dit het concept van een ‘Drugsbeleid 
Op School’, waarmee de school op een beleidsmatige manier werkt rond alcohol- en andere 
drugs.  

Dit pakket focust op gezondheidseducatie met als doel leerlingen kunnen aanzetten om zich 
“bewust, weloverwogen en verantwoordelijk te gedragen”. Het kunnen inschatten van grenzen, 
wat is aanvaardbaar wat niet en hoe hier verantwoord mee kunnen omgaan is de doelstelling. 
Een correcte beeldvorming aangaande alcohol, tabak en cannabis is noodzakelijk 
(Gezondheidsbeleid op school, n.d.; VLOR, n.d.). 

Tijdens de 2 schooljaren (2012-2014) werkte [ED+ict] samen met verpleegkundigen en een 
psychiatrische instelling, waar jongeren voor deze problematiek behandeld worden. Het 
resultaat is een digitaal pakket dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden op het vlak van 
alcohol- tabak- en drugsgebruik wil aanleren en op die wijze ook de preventie van het gebruik 
ervan wil realiseren. 

Met deze 45 casussen  (15 alcohol, 15 tabak, 15 drugs) worden jongeren geïnformeerd en 
gewezen op de gevaren van alcohol- tabak- en druggebruik. Ze leren de wetgeving en normen 
kennen over alcohol- en drugsgebruik. Ze verwerven een inzicht op de prevalentie van alcohol- 
en drugsgebruik.  De leerlingen leren de gevaren en gevolgen van alcohol- tabak- en 
druggebruik inzien en dat op lichamelijk, psychologisch en sociaal vlak. 

4.5 Mood City 

Dit pakket behandelt de bewustmaking van vormen van geweld, omgaan met conflicten, sociale 
media & cyberpesten, communicatietrainingen en rechten en plichten in relaties. Bekijk zeker de 
trailer op de website van SKILLVILLE. 

4.6 Taal 

Voor het pakket Taal zijn 150 woorden uit de media (krant, journaal, …) geselecteerd waarvan 
verwacht wordt deze te 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. Enkele 
voorbeelden van oefeningen zijn: 
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• de betekenis van woorden achterhalen uit de context; 
• woorden invullen die tot dezelfde woordfamilie behoren; 
• woorden achterhalen na het krijgen van hints 
• woorden met dezelfde betekenis combineren door ze naar elkaar toe te slepen; 
• woorden invullen in een context waarbij er een keuze is uit vier alternatieven; 
• woorden verbinden met een synoniem of omschrijving waarbij er een keuze is uit vier 

alternatieven; 
• woorden invullen in drie contexten waarbij maar één woord in elk van de drie contexten 

past ; 
• woorden in de context aanduiden die belangrijk zijn om de betekenis van een woord te 

achterhalen. 

4.7 EHBO 

De doelstelling van het pakket EHBO is om naast bestaande opleidingen een ondersteuning te 
bieden aan leerkrachten en scholen met betrekking tot EHBO die niet de tijd en/of middelen 
bezitten om trainingen aan te bieden en/of te volgen. Het pakket zal zoals in eerste instantie 
focussen op kennis, inzicht en vaardigheden om: 

• Een baby, kind, volwassene te reanimeren 
• Het AED toestel te bedienen. 
• Diverse EHBO thema’s komen aan bod 

4.8 Financiële educatie (3de graad lager onderwijs) 

Dit pakket is gebaseerd op het vak Wereldoriëntatie - Maatschappij van de 3de graad in het 
lager onderwijs. Het laat leerlingen basiscompetenties ontwikkelen die hen in staat stellen met 
vertrouwen en zichzelf en hun omgeving steeds verder en diepgaander te exploreren. Verder wil 
dit pakket hen een basishouding van openheid en respect laten ontwikkelen tegenover natuur, 
mens en maatschappij. Basisvaardigheden ontwikkelen om zelfstandig met informatie te leren 
omgaan komen zeker aan bod in dit pakket. 

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 groepsrapport geeft aan welke items uit de diverse contexten van de 
vakoverschrijdende eindtermen werden gerealiseerd. Het rapport kan in klasweergave of in 
individuele leerlingweergave getoond worden. Een uitgebreide uitleg over de backoffice vind je 
terug in de leerkrachtenhandleiding. 
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klasweergave 

 

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. 

 
casusmanager 

  



10 

6 Bronnenmateriaal 

De inhouden van SKILLVILLE zijn zeer actualiteitsgebonden. Daarenboven is het in deze 
thematiek een vereiste basisattitude om zich steeds onderzoeksmatig op te stellen en telkens 
opnieuw naar de meest actuele informatie op zoek te gaan. Om dit te realiseren wordt – waar 
mogelijk – steeds met maximaal betrouwbare informatie gewerkt. Die informatie wordt in eerste 
instantie door de overheden aangeleverd. SKILLVILLE probeert dus niet de leerlingen het netto-
loon voor studentenarbied van 16-jarigen, nl. 6,25 euro per uur, aan te leren maar hen wel het 
juiste uurloon herhaaldelijk op de website van de federale overheid te doen opzoeken. Zo zullen 
de spelers zeer vaak http://www.belgium.be en http://www.vlaanderen.be raadplegen, met als 
doelstelling dat dit een automatisme voor hun latere leven wordt. 
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7 Content-on-demand 

Scholen of leerkrachten die dat wensen kunnen extra inhouden zelf aanreiken. Deze content 
wordt dan in een casus omgezet en in SKILLVILLE geïntegreerd. Dit kunnen inhouden uit de 
VOET of de nieuwe sleutelcompetenties zijn, maar ook onderwerpen uit onderwijsvakken. Op 
deze wijze kan SKILLVILLE in onderwijsvakken opgenomen worden. De content dient op een 
daarvoor bestemd sjabloon ingevuld en aangeleverd te worden. 

8 Didactische scenario’s 

8.1 Integratie in lessen 

SKILLVILLE kan zeer goed binnen vakken als PAV, SEI, … maar ook tijdens vrije ruimte 
geïntegreerd en aangewend worden. Deze vakken zorgen dan voor de realisatie van socio-
economische samenleving en financiële educatie, als context van de VOET. Tevens worden ook 
heel wat andere elementen uit andere contexten gerealiseerd. Wil de leerkracht dat niet, kunnen 
de andere elementen in de backoffice uitgevinkt worden. Door de opbouw vergt het gebruik van 
SKILLVILLE nauwelijks instructie. Eén casus klassikaal behandelen volstaat om de leerlingen de 
andere casussen zelfstandig te laten uitvoeren. Dit kan tijdens de les, maar is zeker ook 
geschikt als huistaak of zelfstandig werk. Door de gamification-elementen is het motiverend om 
met SKILLVILLE te werken. 

8.2 In projectwerking 

SKILLVILLE is bijzonder geschikt om in een projectdag of –week te realiseren. Dit kan bv. voor 
wereldarmoededag, gezondheidsdag, … De prijs van SKILLVILLE werd doelbewust laag 
gehouden, zodat dit minder bedraagt dan een film- of toneelvoorstelling. 

8.3 Tijdens vrije momenten 

SKILLVILLE kan ingezet worden tijdens de laatste dagen van een trimester of schooljaar. Het 
SKILLVILLE team kan ook voor begeleiding zorgen indien de school dit wenst. 

 

9 ICT-diamant 

SKILLVILLE is zodanig opgebouwd dat de verschillende componenten van de ICT-diamant 
worden gerealiseerd. Enkel van toepassing voor leerlingen van het lager onderwijs en de 1ste 
graad secundair onderwijs. 
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10 Opleiding, ondersteuning en helpdesk 

10.1 Opleiding 

10.1.1 Open opleidingen 
Maandelijks wordt een open opleiding aangeboden. Hierin wordt SKILLVILLE volledig 
gedetailleerd overlopen vanuit het leerlingengedeelte. In het tweede deel van deze opleiding 
wordt de backoffice bestudeerd. Alle mogelijke opties worden overlopen: selectie casussen, 
rapporteringsmodule, … Op de website van SKILLVILLE vind je een inschrijvingsformulier voor 
deze open opleidingen. 

10.1.2 Vraaggestuurde opleidingen 
Op aanvraag worden ook opleidingen in scholen georganiseerd. Dit wordt als dagdeel 
(voormiddag of namiddag) of onmiddellijk na de lessen georganiseerd. 

10.2 Ondersteuning 

Indien gewenst worden ook sessies met leerlingen georganiseerd. Dit kan bv. tijdens 
projectwerking, invulling van de open ruimte of tijdens laatste dagen van een trimester of 
schooljaar. 

10.3 Helpdesk 

Technische problemen kunnen steeds gemeld worden op helpdesk@skillville.be. Alle problemen 
worden binnen een redelijke termijn opgelost. 
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11 Prijzen 

De vermelde prijzen zijn all-in, dit betekent inclusief 21% BTW en de serverkosten. In de prijs 
zijn ook de updates (nieuwe casussen) en alle pakketten 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.  

5 euro / gebruiker / jaar / ALL-IN 

- inclusief alle pakketten - 
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Wat krijgt elke gebruiker (leerling, volwassene) in ruil voor deze 5 euro? 

Om te leren en te oefenen: Om in het echte leven mee op te groeien: 

1 Een digitale budgetmeter om alle in- en 
uitgaven permanent te leren registreren. 

2 Een digitale portefeuille, zichtrekening en 
spaarrekening, waarbij inkomsten uit 
zakgeld, studentenarbeid en volwaardige 
arbeid worden ontvangen. 

3 Een hele reeks casussen, die gebeurtenissen 
uit het echte leven simuleren en hen 
problemen doet ervaren, oplossingen leert 
zoeken en hen weerbaar maakt op het vlak 
van financiële geletterdheid en de VOET. 

4 Een constante ervaring van prijzen uit het 
echte leven. 

5 Realisatie van elementen uit alle contexten 
van de VOET en de toekomstige 
sleutelcompetenties. 

6 Realisatie van de ICT-diamant. 
7 Reken- en taalvaardigheden. 

1 Een digitale budgetmeter om dagelijks te 
gebruiken. 

2 Een aangeleerde competentie om 
permanent de websites van de overheden 
voor alle nuttige info te leren gebruiken. 

3 Een correct inzicht in de meest diverse 
prijzen (producten, diensten, inkomen, …). 

4 Objectieve informatie over:  
o Verkiezingen en politieke partijen 
o Justitie 
o Facebook-privacy-instellingen 
o Het nationaal gezondheidsplan 
o Stress-niveau beheersbaar houden 
o De kosten van duurzame ontwikkeling 
o Kosten van financiële instellingen 
o Een gedetailleerd inzicht in 

consumentenkrediet en leningen 
o Verzekeringen 
o Techniek 
o … 

Waarover beschikt elke leerkracht/begeleider? 
1 Toegang tot de backoffice om desgewenst de standaard-instellingen te wijzigen en bv. 

bepaalde casussen in of uit te schakelen. 
2 Een rapporteringsmodule om de vorderingen van leerlingen/volwassenen mee op te volgen. 
3 Alle benodigde documenten online beschikbaar.  
4 “Print what you need”: geen overtollige pagina’s. 
5 Regelmatig geactualiseerde content: bv. verkiezingen, wetgeving, prijzen, … 

Meer info of toelichtingen in de school tijdens vakgroepoverleg of personeelsvergaderingen: 
contacteer info@skillville.be.  
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11.1 Opleidingen 

Maandelijks kan je gratis een opleiding van Skillville volgen. Raadpleeg daarvoor onze website. 

Vraaggestuurde opleidingen in de eigen organisatie kan ook. Enkel wordt er een km-vergoeding 
aangerekend van 0,3468 euro/km 

11.2 Begeleide workshops met leerlingen / volwassenen in de eigen organisatie 

Een sessie Skillville begeleiden tijdens een les / project / … kan zeker en vast. Hier wordt enkel 
een KM-vergoeding voor aangerekend van 0,3468 euro/km 

 

Voor de ontwikkeling van volledig nieuwe toepassingen (ook voor uitgeverijen), contacteer 
info@cetit.be of edict@ucll.be.  

-  


