
Vakoverschrijdende 
wereldburgerschapseducatie 
in het bso

We beginnen zo dadelijk ...



RCN

Over de uitdagingen voor 

wereldburgerschapseducatie in het 

beroepsonderwijs

een onderzoek



Er was een literatuuronderzoek

`WBE in het BSO` (2019)



We verzamelden inspiratie.



Er waren drie online leersessies met leraren en experten (2020).



Er waren diepte-interviews en bevragingen (2020 - 2021): 

Experten, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders

Leraren en educatief medewerkers 

en leerlingen.



We brachten alle bestaande onderzoek samen en 

haalden er inzichten uit.



selectie uit de inzichten

De transversale eindtermen

creeren kansen om over de 

vakken heen WBE een plaats 

te geven op school.

BSO-Leerlingen hebben vaak 

veel meer ervaring dan ASO-

leerlingen met WBE-gerelateerde 

zaken zoals discriminatie. Ze 

hebben wel hulp nodig om ermee 

om te gaan en zaken te 

plaatsen.

Wanneer leerlingen 

eigenaarschap krijgen, dan kan 

WBE erg succesvol zijn. Daar 

liggen nog veel kansen open.

De school is de plaats bij 

uitstek waar WBE-

vaardigheden kunnen 

geoefend worden zowel 

binnen als buiten de lessen.

Er is veel materiaal en kennis 

voor WBE-educatie binnen de 

lessen, er zijn vooral veel vragen 

over WBE vakoverschrijdend 

een plaats geven op school.



Hoe kunnen we de 

ervaringsexpertise van BSO-
leerlingen inzettenbij het 

ontwikkelen van WBE op school?

UITDAGING

Hoe kunnen we van scholen een 

veilige oefenplaats maken voor 
WBE-vaardigheden?

UITDAGING

Enkele uitdagingen 
Hoe kunnen we 

Wereldburgerschapseducatie een 
vakoverschrijdende plaats geven 

op BSO scholen?

UITDAGING





Programma
Welkom door Noor Van Orshoven van Enabel

Keynote: Andre Vyt over de meerwaarde van VISS – Vakoverschrijdend Interdisciplinair 
samenwerken op school – voor wereldburgerschapseducatie

Q&A

Schoolpraktijk: Don Bosco Sint-Denijs-Westrem over hun ervaring met vakoverschrijdend 
lesgeven en wereldburgerschapseducatie

Q&A

Changemaker: Arnoud Raskin over hoe Mobile School het potentieel van jongeren ontketent 

om positief bij te dragen aan de samenleving
Q&A

Next steps: Oproep test-traject
Q&A

Bedanken door Noor Van Orshoven van Enabel



Praktisch

• Vragen kunnen worden gesteld in de chat

• Stel je « view » in op « side by side: speaker »

• Het webinar wordt opgenomen.
Gelieve je camera uit te zetten



Prof. Andre Vyt



Uitgangsvragen

• Wat is VISS precies, en wat is het niet?

• Hoe past VISS in de context van onderwijshervormingen, 
maatschappelijke uitdagingen en mondiale uitdagingen?

• Welke voorwaarden worden er gesteld aan de schoolorganisatie en 
welke voordelen kan een school halen door VISS in te voeren?

• Hoe kunnen we VISS ontwikkelen en invoeren dat dit niet leidt tot 
meer complexiteit en planlast, maar juist tot een verlichting ervan? 

• Welke mogelijkheden zijn er, welke vormen en welke goede 
praktijken? 

• Welke competenties vergt het bij leerkrachten, coördinatoren en 
directieleden? 



Eigenaardigheden van de mens:

• Cognitieve categorisatie

• Categoriale identiteitsvorming

• Neiging tot kortetermijndenken

• Proximale gevoeligheid

In het onderwijs:

• vakken

• aso/tso/bso

• digitaliseringsmaatregelen

• de warmste week





Aandeel van gericht ID onderwijs in opleidingen

• 0,1%

• 0,5%

• 1%

• 5%

• 10%

• 15%



VLIPS.be



EIPEN model van
sleutelcompetenties

www.eipen.eu



Ik ben als gezondheidswerker bekwaam 
om…

• te overleggen en effectief samen te werken in interprofessionele 
teams, gebaseerd op kennis van competenties en individuele 
professionele expertise van relevante professionals, teamkenmerken 
en contexten. 

• mezelf en anderen te engageren om samen te werken bij het 
ontwikkelen, monitoren en beheren van plannen en projecten.

• problemen en kansen in interprofessioneel teamwerk te 
identificeren, hierop te anticiperen, en ermee om te gaan.

• passend te verwijzen en informatie door te geven aan andere 
professionals en ondersteunende diensten of teams.

• een evaluatie te maken van en kritisch te reflecteren over 
interprofessionele communicatie en samenwerking, leidend tot 
kansen voor verbetering en innovatie.





Wat zijn kritische kernprocessen 
in een school?

• Onderwijzen

• Examens opstellen

• Leerlingen beoordelen

• Leerlingen begeleiden

• …

• Samenwerken aan leeractiviteiten



Wat zijn kritische ondersteunende 
processen in een school?

• ICT-beheer

• Distributie van studiemateriaal

• Leerlingzorg

• Roostering

• …

• Teambegeleiding



Mogelijke hinderpalen voor VISS

1. Het feit dat het onderwijs nog altijd sterk gericht is op specifieke bekwaamheden en weinig op 
interprofessionele competenties

2. Het gegeven dat er voor leerkrachten en hulp- en zorgverleners geen gezamenlijke beroepsdeontologie
bestaat

3. Het feit dat men in onderwijs snel moeten kiezen voor een richting of opleiding, leidend tot kokerzicht

4. Het feit dat interprofessioneel onderwijs vaak vooral gericht is op theoretische kennis en weinig  op 
effectieve gedragsverandering 

5. Het feit dat werkstructuren meestal klassiek gericht zijn op unidisciplinaire of hooguit multidisciplinaire 
werking

6. Het bestaan van vooroordelen tegenover interprofessionele werkwijzen als zouden deze meer tijd vergen en 
weinig effectief zijn

8. De grote werkdruk in onderwijs, zorg en welzijn, waardoor men natuurlijkerwijs eerder gefocust is op het 
klassieke en bestaande handelingskader i.p.v. een integrale aanpak

9. Het feit dat mechanismen vanuit de overheid onvoldoende gericht zijn op het effectief bevorderen van 
interdisciplinaire samenwerking

10. Het gebrek aan goede instrumenten en management om interdisciplinair samenwerken te ondersteunen



Waarom VISS?

• Vermijden van kokerzicht/tunnelvisie in vakken

• Vermijden van opsplitsing tussen onderwijzen, begeleiden en 
zorgen

• Beter benutten en inzetten van complementaire 
competenties en specialisaties van medewerkers

• Efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van onderwijzen, leren en 
begeleiden bevorderen

• Bevordering van maatschappelijke oriëntatie van onderwijs 
op complexe (beroeps)realiteit en werkdomeinen

• Bevorderen van de brede school als netwerkelement in de 
maatschappij



Ontwikkeling stimuleren

• Een brede, harmonische en betekenisvolle vorming 
realiseren, met overdracht van het geleerde naar andere 
situaties en via het binnenbrengen van de buitenwereld in 
de school (werkelijkheidsgerichtheid).

• Horizontale samenhang realiseren tussen  doelen uit 
verschillende domeinen, vanuit betekenisvolle contexten.

• Uitdagende en haalbare doelen hanteren.

• Begeleiding vorm geven samen met relevante partners en 
betrokkenen



Vormgeving van het 
onderwijsleerproces
• Samen een positief en stimuleren klimaat creëren door te 

investeren in positieve en ondersteunende relaties en 
interacties.

• Positief omgaan met diversiteit, o.a. gebaseerd op 
zienswijzen en interesses.

• Het bereiken van de doelen ondersteunen via doordachte 
aanwending van onderwijsorganisatie
(groeperingsvormen en onderwijstijd) en de leer- en 
leefomgeving.

• Zorgen voor samenhang tussen verschillende inhouden 
en activiteiten.



Vakoverschrijdende eindtermen

• communicatief vermogen

• creativiteit

• doorzettingsvermogen

• empathie

• esthetische bekwaamheid

• exploreren

• flexibiliteit

• initiatief

• kritisch denken

• mediawijsheid

• open en constructieve 
houding

• respect

• samenwerken

• verantwoordelijkheid

• zelfbeeld

• zelfredzaamheid

• zorgvuldigheid

• zorgzaamheid



Vakoverschrijdende eindtermen
• kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren;

• ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren;

• houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen ;

• benutten leerkansen in diverse situaties;

• zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden;

• kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h.v. relevante criteria; 

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

• kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken;

• houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld;

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

• dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen ;

• nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving;

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

• stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen ;

• gaan om met verscheidenheid;



Vakoverschrijdende eindtermen

• herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de 
verwevenheid tussen economische, sociale en 
ecologische aspecten en herkennen de invloed van 
techniek en beleid;

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

• illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, 
cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen 
en levensbeschouwing.







(Compion, Croft & Beck)





Recommendations

• incorporate interdisciplinarity in governing structures, 
overseen by senior appointments with strong experience in 
interdisciplinarity;

• build platforms and physical/virtual meeting places for 
collaborative actions;

• adjust hiring and promotion practices to value 
interdisciplinary expertise and skills;

• develop support from pedagogical units to provide solid 
interdisciplinary teaching;

• making sure enough time is allocated to successfully complete 
interdisciplinary projects (e.g. five years);





Opleiding verpleegkunde in 1980

• Anatomie

• Chemie

• Dieetleer

• Psychologie

• Recht

• Pathologie

• Godsdienst

• Verpleegkunde

• EHBO en hygiëne



Opleiding verpleegkunde in 2000

• Inleiding in de gezondheidsleer

• Verpleegkundige diagnose en interventie 1

• Ethische en deontologische vraagstukken in de 
gezondheidszorg

• Functionele anatomie van de mens

• Organisatie van de gezondheidszorg

• Verpleegkundige benadering van specifieke ziekten

• Communicatie, begeleiding en samenwerking 



Opleiding verpleegkunde in 2020

• De verpleegkundige als innovator

• De verpleegkundige als ondernemer

• De verpleegkundige als wereldburger

• De creatieve verpleegkundige

• Clinical leadership

• Skilled companionship



Vakoverschrijdend interdisciplinair samenwerken

• Vermijdt misverstanden en overbodige herhalingen

• Vraagt meer intercollegiaal overleg, collegiale houding, teamgerichte aanmoediging en 
ondersteuning

• Vergt het samenleggen van leerplandoelen en de afstemming van inhouden, opbouw, 
doelen en werkwijzen rond thema’s

• Verhoogt maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid en laat betere realisatie toe van 
vakoverschrijdende eindtermen

• Kan door via synthese- of bruglessen, integratievakken en integratielessen, projectmatige 
activiteiten, met inbreng van opdrachten en samenwerkend leren

• Vergt meer tijdsinvestering in overleg en constructie, flexibele ruimte en roostering, 

• Vraagt meer “loslaten” van vakgerichtheid en vergt een sterke teamgerichtheid

• Verloopt idealiter, maar niet noodzakelijk, met co-teaching of co-creation

• Is geen noodzaak en is niet even gemakkelijk voor elk vak



Samenwerken vanuit vakken

vak x vak xvak x

voet a voet cvoet b



Samenwerken vanuit vakken

vak x vak zvak y

voet a voet cvoet b

ID activiteit 1 ID activiteit 1

vset a vset b

dset a dset b



Samenwerken vanuit vakken

vak x vak zvak y

voet a voet cvoet b

ID activiteit 1 ID activiteit 1

vset a vset b

dset a dset b

kwaliteitsdoel 1 kwaliteitsdoel 2







Over het muurtje kijken als start

• Moedig overleg op niveau van eindtermen en 
leerdoelen aan

• Laat leerkrachten elkaars vakinhouden en doelen 
voorstellen

• Laat leerlingen zelf relevante voorkennis uit andere 
vakken voorstellen

• Bekijk inspirerende goede voorbeelden in scholen











IP 
education

Institution
school
faculty

Study
program

Course unit

IP 
practice

Organisation

Team

Team 
member





(teamgerichte) zelfevaluatie



Effectiviteit en Performantie

Effectiviteit:

Op hoeveel van de items scoor ik 

minstens voldoende?

Performantie:

Hoe goed ben ik op dit vlak op 

basis van de optelling van de 

scores op de items?

Legende:

>90= excellent

>80= zeer goed

>70= goed

>60= voldoende



Voorwaarden

• Elk teamlid (binnen mijn eigen schoolafdeling of team) actualiseert 
voortdurend de eigen professionele kennis/kunde om deze in het team in te 
brengen.

• Teamwerk wordt gestimuleerd/ondersteund door leidinggevenden (directie en 
coördinatoren) als een essentieel element in de werking van de school.

• Op onze school(afdeling) wordt er op een positieve manier omgegaan met 
kritiek: er is een open en constructieve cultuur waarbij kritiek goed geuit en 
beluisterd wordt.

• Alle leden van het schoolteam zijn bij ons in grote mate zelf gericht op het 
werken in teamverband.

• Er is bij ons een duidelijke overlegstructuur voor vergaderingen met 
medewerkers uit verschillende disciplines.

• Er is regelmatig gestructureerd overleg tussen medewerkers van diverse 
disciplines over het onderwijzen en leren.

• Er wordt regelmatig gereflecteerd op de kwaliteit van onderwijzen en leren 
vanuit de verschillende invalshoeken van de medewerkers.
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Proces

• De wijze waarop leerlingendossiers worden samengesteld en beheerd, 
vergemakkelijkt de informatie-uitwisseling tussen disciplines.

• Op regelmatige basis worden leerlingendossiers binnen een team van 
leerkrachten voorgelegd, ter bespreking of (minstens) ter informatie.

• Leerkrachten van verschillende disciplines wisselen systematisch 
ervaringen uit om hun eigen handelen te verbeteren.

• De teamwerking op de school(afdeling) wordt systematisch geëvalueerd.

• Op basis van systematische evaluaties van het onderling functioneren en 
van de samenwerking worden regelmatig verbeteracties bepaald.

• Bij ons draagt de huidige teamwerking duidelijk bij tot het uitwerken van 
innovatieve ideeën.

• Teamwerk helpt op de school(afdeling) duidelijk bij het bereiken van een 
kwaliteitsvol onderwijs
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Individueel functioneren

• Waar nodig contacteer ik spontaan een medewerker/collega van een andere 
discipline binnen het team.

• In een team werk ik op een stimulerende en constructieve manier met anderen 
samen.

• Door het werken in team krijg ik beter inzicht in de doelen van de andere 
teamleden.

• Door het werken in team krijg ik ook beter inzicht in het gebruik van nieuwe 
materialen, technologie en werkwijzen.

• Interdisciplinair samenwerken leidt volgens mij gemakkelijker tot een aanpak 
waarbij leerlingen beter onderwijs en betere begeleiding krijgen, met aandacht 
voor alle relevante aspecten.

• Een interdisciplinaire werkomgeving en werkwijze op de school(afdeling) helpt 
om de motivatie van medewerkers hoog te houden.

• Het rapporteren en overleggen in een interdisciplinair team helpt om het werk 
van anderen binnen dit team beter te begrijpen en te waarderen.
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Behaal een VISS kwaliteitslabel via PROSE IPEQS

meer info op www.viss.club



VISS gebruiken om kwaliteitszorg te 
ontwikkelen 

• Beleid

• Proces

• Resultaat



Beleidsvoering

• De school geeft haar organisatie vorm op het vlak 
van cultuur en structuur.

• De school werkt participatief en responsief.

• In de school heerst een innovatieve en lerende 
organisatiecultuur.

• De school bouwt samenwerkingsverbanden uit voor 
het leren en onderwijzen.

• De school voert een doeltreffend beleid op het vlak 
van leren en onderwijzen.



Lerende organisatie (Peter Senge)

• Visie

• Kennis

• Reflectie

• Intervisie

• Empowerment

• Flexibele organisatie

• Interne communicatie



Kunnen we een system shift 
verwezenlijken?

Lange-termijn visie nodig met coherente innovatie-acties

Samenwerking met en herdenking van 
lerarenopleidingen?

…

We moeten het samen waarmaken.



Q&A 
Wij beantwoorden graag jullie vragen! 

Je kan ze stellen via de chat-functie 



VISSen

Klikken 

om tekst 
toe te 
voegen



Programma

● Vissen op school

● Visie

● Als een viss in het water

● Gedichtendag/GIP/solliciteren

● Blub



VISSen op school

www.viss.club

Vakoverschrijdend
interdisciplinair
samenwerken

op school



VISS team



Visie



Waarom

heterogeniteit en 
niveauverschillen 

opvangen

Werken op maat

Motivatie

Verbondenheid
samenwerking tussen 
verschillende vakken, 
leerlingen en leraren

meer autonomie
meer eigenaarschap

meer inspraak  

Actieve leerhouding
werk in eigen handen
planning
ingesteldheid gericht op groei



Hoe

Betrekkingsniveau Organisatie
• Van zelf leren naar 

zelfverantwoordelijk leren

• Differentiëren

• Coöperatief werken

• Vakoverschrijdend

• Sociaal leren

• Interactie

• Rolmodel

• IJsberg

• Rolmodel



Hoe

Driehoek van samenwerking

Vertrouwen staat centraal

Click to add text



Hoe



Als een VISS in het water

Vakken Nederlands | Engels | Frans
Godsdienst | aardrijkskunde | geschiedenis (PAV)

Lesuren 10 lesuren per week 

Leraren 7 leraren voor 6 vakken

Groepen 30 leerlingen in 1 groot lokaal

Evaluatie afzonderlijk per vak





Project Gedichtendag 2021



Project Gedichtendag 2021

- Samenwerking technisch vak

- Stiekem gedichten lezen

- Projectwerk



GIP/ Solliciteren

● Talige + technische = beter resultaat

● Lln. overstijgen LPD’s

● Hechter team lkn.



Een actieve leerhouding

Planning eigen werk plannen en opvolgen via Smartschool

Eigenaarschap verantwoordelijkheid over je eigen leerproces

Groei-mindset aan de hand van feedback

Overlegcultuur en inspraak (LL-LK-OU-GRACO-DIR)

Werkattitude klasafspraken



Blub

Vragenronde



Presentatie Arnoud Raskin



Q&A 
Wij beantwoorden graag jullie vragen! 

Je kan ze stellen via de chat-functie 



RCN

Om oplossingen te vinden voor de uitdagingen voor 

wereldburgerschapseducatie in het 

beroepsonderwijs

een test-traject



We gebruiken de principes van 

design thinking

Maken

TestenLeren



We vertrekken van wat het BSO-

onderwijs nodig heeft

We vermijden onaangepaste 

oplossingen



Het traject 

Workshop
voor

ideeën 
4 feb

Hier zijn 
we nu

TestenOnderzoek & Inspiratie Test-Ideeën

Reflectie-
Workshop
26 april

Open 
leermoment

12 mei

Webinar 
19nov Workshop

voor 
testmodellen 

17 feb

Save the 
date

Selectie 3 testscholen

Experten begeleiden 

op maat



oproep
Wil jij je BSO-school inschrijven als testschool en op maat 

begeleiding krijgen van experten?
Boek met je directie een selectiegesprek met Noor
noor.vanorshoven@enabel.be

Criteria
● Je bent werkzaam in een beroepsschool;

● Je krijgt steun en voldoende tijd van je directie om deel te nemen aan dit 

test-traject;

● Je ziet uitdagingen op je school om vakoverschrijdend aan 

wereldburgerschapseducatie te werken en wil daar iets aan doen;

● Pluspunt: je schrijft je in als duo: leraar algemene vakken + een vakleraar;

● Pluspunt: je schrijf je in met een groepje van leraren.

mailto:noor.vanorshoven@enabel.be


RCN

Iconen door onszelf en Insticon van the Noun Project

bedankt

Stuur je vragen & ideeën naar

noor.vanorshoven@enabel.be



Q&A 
Wij beantwoorden graag jullie vragen! 

Je kan ze stellen via de chat-functie 



Bedankt voor jullie enthousiasme!


