
Handleiding en criteria voor het schrijven van een module 
 

1. De keuze van het onderwerp 
 De auteur van de module heeft een zeer sterke binding met het onderwerp. 
 De kennis over het onderwerp is groot. 
 Het onderwerp is geschikt voor leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 2. 
 Het onderwerp voldoet aan minstens één van de volgende criteria: 

o Het is ondersteunend voor alle vakken (bv. begrijpend lezen, 
rekenen). 

o Het is vooral gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling 
(bv. design, cultureel erfgoed. Europees burgerschap/ELOS). 

o Het is vooral gericht op het aanleren van (sociaal-emotionele) 
vaardigheden (bv. gelukskunde, tai-chi, creatief denken, snellezen). 

 
2. De inhoud van de module 
 De auteur stelt hoge kwaliteitseisen aan de inhoud, waardoor de module 

een aanwijsbare meerwaarde voor de leerlingen heeft. 
 De leerstof wordt opgesplitst op basis van acht lessen. 
 In de module zijn in de opdrachten enkele algemene vaardigheden uit de 

onderbouw verwerkt: 
o  1. omgaan met informatie (opzoeken, ordenen, beoordelen) 
o  2. mondeling communiceren (vraaggesprek, presentatie) 
o  3. schriftelijk communiceren (verslag, werkstuk) 
o  4. in een groep samenwerken aan een opdracht 
o  5. werk plannen, regelen en organiseren 
o  6. een oordeel vormen en een standpunt bepalen 
o 7. reflecteren op je eigen functioneren 

 In de module zijn activerende werkvormen verwerkt, zodat er een goede 
balans ontstaat tussen de activiteiten van de docent en de leerling. 

 De inhoud sluit aan bij het niveau van de leerlingen. Als de module in de 
hele klas wordt aangeboden, kan dit criterium vorm krijgen in extra 
uitdagende opdrachten voor vwo-klassen. 

 Hou ook bij het taalgebruik rekening met de doelgroep. Stel hoge eisen 
aan titels, kopjes, alineagebruik en spelling. Begin een alinea bij voorkeur 
met een kernzin. 

 Zorg dat de opdrachten uitdagend genoeg zijn en wees kritisch op de 
formulering. Neem in de module niet alleen de opdrachten op, maar ook de 
momenten waarop je de opdrachten bespreekt of beoordeelt. 

 Streef naar een aantal digitale opdrachten (bijvoorbeeld op basis van 
verwijzingen naar interessante sites of het ontwerpen van een site, het 
schrijven van een blog). 

 Eindig de module met een reflectieformulier, waarin ook een cijfermatige 
beoordeling door de leerling is verwerkt. 

 
3. De vormgeving 
 Leerlingen zijn gewend aan fraai opgemaakte methodes en sites. Besteed 

daarom aandacht aan een goede opmaak van een module. 
 Hou rekening met dyslexieleerlingen en gebruik daarom als lettertype Arial 

12 pt. 
 



4. De beoordeling 
 Elke module wordt beoordeeld met voldaan/niet voldaan. Bij ‘niet voldaan’ 

krijgt de leerling in de laatste week van het schooljaar een extra opdracht, 
waaraan hij 3 tot 4 uur moet werken. De leerling mag pas starten met de 
lessen in het nieuwe schooljaar als deze opdracht en daarmee de module 
alsnog met ‘voldaan’ is afgesloten. Dit is opgenomen in de 
bevorderingsnormen. 

 
5. De borging 
 De module wordt in elk geval in het eerste jaar door de auteur zelf 

gegeven. Maar het geven van een module mag niet auteurgebonden zijn. 
Voor die andere docenten is het noodzakelijk dat een module ook een 
beknopte handleiding kent. Een voorbeeld is te vinden op 
www.gelukskunde-malmberg.nl onder het kopje ‘Docenten’. 

 
6. Facilitering 
 Een docent die een module schrijft en een jaar doceert, krijgt daarvoor 53 

uur. 
 

7. De stappen 
 Heb je een idee voor een module? Stap naar de sectordirecteur, die 

verantwoordelijk is voor dat leerjaar en overleg of het onderwerp geschikt 
is en aan de criteria voldoet. 

 Schrijf een concept versie en leg die aan dezelfde sectordirecteur voor, die 
de module toetst op de hierboven gestelde criteria. 

 Verwerk de aanbevelingen en correcties en kom tot een opgemaakte 
eindversie. 

 Na fiattering van de eindversie kan de module gedrukt en gegeven worden. 
De module wordt opgenomen in het jaarschema van de te geven modules. 

 Elk jaar worden modules geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, op basis 
van de eigen ervaringen van de docenten en de reflectieformulieren van de 
leerlingen. Ook de coördinator van de betreffende laag en het sectorteam 
bewaken de kwaliteit van de modules.  



 Bijlage 3: Algemene vaardigheden in modules en projecten onderbouw 

• 1.omgaan met informatie (opzoeken, ordenen, beoordelen)  

Naam module Vaardigheden: 
Gelukskunde  - Ordenen en beoordelen uitspraken en uitingen over geluk, 

zelfvertrouwen, stress, relaties, school, hobby’s, spiritualiteit 
en geloof, zowel individueel, in tweetallen, in groepen als in 
klassenverband. 

- Ordenen van argumenten en uitspraken komt in elk 
hoofdstuk terug. 

- Ordenen in de vorm van een woordweb. 
- Allerlei vormen van  brainstormen. 
- Het opzoeken, ordenen, beoordelen en verwerken van 

informatie op internet bij diverse opdrachten. 
- Het vergelijken en beoordelen van elkaars werk. 
- Het verzamelen, ordenen en beoordelen van allerlei teksten 

rondom de thema’s. 
- Op basis van teksten komen tot concrete handelingen en 

waar nodig gedragsverandering. 
- Op basis van informatie in teksten zoeken naar 

overeenkomsten, verschillen. 
- Het verzamelen en beoordelen van informatie op basis van 

testuitkomsten. 
- Bij iedere  les zit veel huiswerk, ze moeten info zoeken via 

allerlei  wegen bv een e-card, verslag van thuiswerk, digitale 
foto’s, film en de antwoorden moeten geordend in de 
aangegeven kaders van het boek gemaakt worden. Bij al 
hun opdrachten moeten de leerlingen uiteindelijk hun eigen 
mening geven. 

 



2. mondeling communiceren (vraaggesprek, presentatie)  

Naam module Vaardigheden: 
Gelukskunde  - Opdrachten samen met andere leden van het gezin of 

vriendenkring voorbereiden. 
- In diverse opdrachten zijn interviewtechnieken en –

opdrachten verwerkt. 
- Met klasgenoten argumenten en meningen uitwisselen in 

allerlei vormen (op basis van teksten, stellingen, gemaakte 
opdrachten, etc.). 

- Ruimte aandacht voor discussietechnieken in kleine en 
grotere groepen. 

- Individueel en samen met klasgenoten doelen formuleren. 
- Leren om mondeling je gevoelens tegenover anderen te 

uiten. 
- Het houden van een presentatie m.b.v. PowerPoint. 
- Bij het bespreken van het huiswerk aan het begin van iedere 

les moeten de leerlingen hun opgeschreven antwoorden in 
een kring en of klassengesprek toelichten. Ook worden er 
iedere les kleine presentaties gegeven, conform  het 
huiswerk en de hele structuur van het boek. 

 

• 3. schriftelijk communiceren (verslag, werkstuk)  

Naam module Vaardigheden: 
Gelukskunde  - Maken van een tekening, schilderij of collage als middel om  

je emoties te uiten. 
- Het maken van een woordveld. 
- Het schriftelijk formuleren van je gevoelens en meningen 

komt in allerlei vormen terug. 
- Het maken van lijstjes bij het (leren) formuleren van doelen. 
- Het maken van lijstjes als onderdeel van een planning. 
- Het (leren) formuleren van stellingen. 
- Het schrijven van een weblog. 
- Het ontwerpen van een website. 
- Het schrijven van teksten voor internet of PowerPoint op 

basis van criteria. 
- Het schrijven van korte teksten voor anderen op basis van 

informatie. 
- Het schrijven van tips. 
- Het schriftelijk beargumenteren van een mening komt elk 

hoofdstuk terug. 
- Het schematisch in kaart brengen van 

handelingen/activiteiten. 
- Teksten uit kranten en van internet gebruiken als bron/basis 

voor het schrijven van een eigen tekst over een thema. 
- Het beschrijven van een omgeving. 



- Het schrijven van e-cards, dankbrieven. 
- Het schrijven van een gedicht. 
- De leerlingen zijn verplicht aan het eind van de module alle 

vragen uit het boek beantwoord/gemaakt te hebben. Ze 
moeten tevens een werkstuk/PowerPoint/film/weblog maken 
waarin ze tonen dat ze de essentie van het boek hebben 
begrepen. 

 

 

• 4. in een groep samenwerken aan een opdracht  

Naam module Vaardigheden: 
Gelukskunde  - Discussiëren in tweetallen of groep op basis van 

argumenten komt in elk hoofdstuk terug. 
- Bij elk thema komen opdrachten terug voor tweetallen en 

kleinere en grotere groepen. 
- Voor de eindopdrachten is het (leren) werken in 

groepsverband noodzakelijk. 
- Bij huiswerkopdrachten wordt regelmatig gevraagd om 

samen met huisgenoten en vrienden aan een opdracht te 
werken. 

- Het beoordelen van (huis)werk wordt regelmatig in 
groepsverband gedaan.  

- Keuzeopdrachten voor een groep zijn: maken van film, 
podcst/vodcast, stripverhaal, muziek-cd/dvd. 

• 5. werk plannen, regelen en organiseren  

Naam module Vaardigheden: 
Gelukskunde  - Elke les wordt afgesloten met huiswerk op korte en langere 

termijn, elke volgende les begint met aandacht voor 
huiswerk en de planning op langere termijn m.b.t. de 
eindopdracht. 

- De module kent heel wat kleinere en grotere opdrachten. 
Daarbij spelen de vaardigheden plannen, regelen en 
organiseren steeds een belangrijke rol, zowel tijdens de les 
als bij het huiswerk. Aan het begin en einde van elke les 
wordt daar gericht aandacht aan besteed. 

- Aan het begin van de module worden de groepjes gevormd, 
de werkvorm wordt in overleg met de docent gekozen, 
waarbij gevarieerdheid en uniciteit voorop staat. De 
leerlingen vormen zelf de groepjes na inventarisatie van de 
mogelijke masterproofs. 

- Aan het begin van de module worden de groepjes gevormd, 
de werkvorm wordt in overleg met de docent gekozen, 
waarbij gevarieerdheid en uniciteit voorop staat. De 



leerlingen vormen zelf de groepjes na inventarisatie van de 
mogelijke masterproofs. 

 

 

• 6. een oordeel vormen en een standpunt bepalen  

Naam module Vaardigheden: 
Gelukskunde  - Thema 1: Wat is geluk? 

- Beoordeel uitspraken over geluk en wat geldt voor jou? 
- Thema 2 en 3: Zelfvertrouwen/ X-factor. 
- Beoordeel uitspraken over X-factor en wat is jouw gewenste 

X-factor? 
- Beschrijf tien positieve stellingen over jezelf. 
- Thema 4: stressbestendigheid. 
- Een oordeel vormen over allerlei stresssituaties en 

standpunt bepalen: kan en wil ik bepaalde stresssituaties 
vermijden/ anders aanpakken? 

- Oordeel vormen en standpunt bepalen over ‘slow’-beweging.
- Thema 5: Je relaties met anderen. 
- Oordeel vormen over de relaties in je leven en hoe jij daarin 

staat. Wat wil je aanpassen/veranderen. 
- Oordeel vormen en standpunt bepalen over rolmodellen, 

pestgedrag, complimenten geven en ontvangen. 
- Thema 6: werk, school en hobby. 
- Oordeel vormen en standpunt bepalen over flow, de 

(mogelijke) rol van muziek in je leven. 
- Thema 7: spiritualiteit en geloof. 
- Oordeel en standpunt bepalen over bijgeloof, spiritualiteit, 

geloof, tolerantie en intolerantie (ook aan de hand van een 
tolerantietest). 

Ook in de eindopdracht wordt van de leerlingen gevraagd zich over 
het gekozen onderwerp een oordeel te vormen en een standpunt te 
bepalen.  

 

 

• 7. reflecteren op je eigen functioneren 

Naam module Vaardigheden: 
Gelukskunde  - Het reflecteren op je eigen functioneren loopt als een rode 

draad door de hele module Gelukskunde, zowel in de 
leerstof als in de opdrachten. Daardoor krijgt de leerling 
inzicht in en (eigen) antwoorden op vragen als: 

- Wat vind ik nu belangrijk om gelukkig(er) door het leven te 



kunnen stappen? 
- Welke kleine en grotere doelen wil ik nastreven? 
- Hoe belangrijk vind ik mijn uiterlijk? 
- Welke positieve kenmerken van mijzelf wil ik koesteren of 

(nog) meer benadrukken? 
- Aan welke karaktereigenschappen wil ik gaan werken? 
- Hoe stressbestendig ben ik en kan ik daar nog progressie in 

maken? 
- Ben ik tevreden over mijn levenstempo en –ritme? 
- Hoe kan ik mijn relaties met anderen verbeteren? 
- Hoe (in)tolerant ben ik? 
- Spreekt spiritualiteit/geloof me aan en hoe wil ik daar vorm 

aan geven? 
- Durf ik mijn gevoelens voldoende te uiten en hoe kan ik 

daar, desgewenst, verbetering in brengen? 
- Welke (andere) rol kan muziek in mijn leven (gaan) spelen? 
- Op welke manieren kan ik mijn mening ventileren, zowel 

voor een klein als een groot publiek? 
- In vele opdrachten kijken leerlingen terug op hun eigen 

geluksbeeld, hun eigen mensbeeld en hun eigen 
omgevingsfactoren. Ook kijken ze hoe dit in een groter 
geheel terug te vinden is.  

In de eindopdracht is ook een reflectieformulier opgenomen over 
de betekenis van deze module voor het functioneren van de 
leerling (en de docent). 

 
Bijlage 4: kerndoelen van verzorging en ICT elders verwerkt 
 
Kern)doelen voormalig vak verzorging 
  

Komt nu terug bij: 

Algemene doelstelling 
  

  

nu en later voor zichzelf en anderen 
kunnen zorgen 

Komt in gelukskunde terug, 

zorg kunnen dragen voor materiële en 
geestelijke gezondheid en het welzijn van 
mensen 

Komt in gelukskunde terug 

kunnen zorgen voor de huishouding en 
de omgeving in steeds wisselende 
leefsituaties 

In gelukskunde zitten opdrachten die te 
maken hebben met huishoudelijk werk en 
die te beschrijven. De impact van deze 
opdrachten worden afgestemd op het 
welbevinden van de leerlingen thuis. Ze 
moeten dit in kaart brengen door middel 
van een verslag, een e-card sturen met 
een foto, etc. 

ervaring opdoen met praktische 
zorgvaardigheden 

 Niet op onze locatie. Wel voor een aantal 
leerlingen in de onderbouw in het kader 
van de maatschappelijke stage.  



Bijdrage aan de algemene 
onderwijsdoelen 
  

  

het kennen van en omgaan met eigen en 
andermans waarden en normen 

De gehele methode gelukskunde bevat 
veel opdrachten waarin vanuit respect 
naar jezelf en de ander waarden en 
normen zichtbaar gemaakt worden en 
ook geoperationaliseerd worden. 

het benoemen en hanteren van culturele 
en seksegebonden overeenkomsten en 
verschillen tussen mensen 

In gelukskunde wordt in verschillende 
opdrachten hier aandacht aan besteed 

het verwerven van inzicht in de 
maatschappelijke betekenis van de 
verdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid 

Dit komt in de vakken geschiedenis, 
aardrijkskunde en economie uitgebreid 
aan de orde. Daarnaast komt in de 
brugklasmodule ”Organiseer een 
evenement” dit onderdeel ook aan bod. 

het doelmatig en veilig omgaan met 
materialen, gereedschappen en 
apparatuur en daarbij rekening houden 
met zichzelf, met anderen en met de 
omgeving, ook in het verkeer 

Er is een Vevo project( gaat over 
veiligheid in verkeer) waar alle 
tweedeklassers aan deelnemen. In het 
vak techniek/ beeldende vorming wordt 
uitgelegd hoe je met bepaalde apparatuur 
en gereedschappen om moet gaan. In de 
practica biologie wordt gewerkt met 
kostbare materialen en etsende of 
brandbare stoffen. 

het leren voldoen aan eisen van milieu, 
hygiëne, gezondheid en ergonomie 

Komt voldoende bij biologie aan bod.  

het leren op een doordachte wijze 
persoonlijke keuzeproblemen oplossen 

In gelukskunde staan in ieder hoofdstuk 
voldoende opdrachten  die leerlingen 
aanzetten om een breed scala aan 
keuzeproblemen op te lossen en/of een 
plaats te geven.  

het leren bepalen van een eigen 
standpunt op basis van argumenten 

In ieder hoofdstuk van gelukskunde 
moeten de lln met een goede motivatie 
kenbaar maken hoe ze hun standpunt 
kunnen bepalen en hoe dat standpunt 
eruit ziet. 

    
Algemene onderwijsdoelen 
  

  

het leren communiceren Elke module kent een aantal opdrachten 
waarin communiceren centraal staat. In 
groepswerk maar ook met de buitenwacht 
(ouders, vrienden). Daarnaast werken we 
in de brugklas met de studielesmethode 
Tumult waarin onderdelen zoals 
communiceren met elkaar, respect tonen, 
etc uitgebreid aan bod komen. 
Tijdens de projectdagen komen het 



onderdeel waarden en normen en 
omgaan met elkaar in een workshop aan 
bod. 

het leren reflecteren op het leerproces Gedurende de lessen gelukskunde  wordt 
dmv reflecteren op het huiswerk het 
leerproces in beeld gebracht en 
bijgestuurd waar nodig. Tijdens de 
huiswerkbegeleiding wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan het leerproces en 
de reflectie ervan.  

het leren reflecteren op de toekomst De opdrachten en manier van aanpak in 
gelukskunde geven de lln veel tools om in 
de toekomst als positief burger het leven 
tegemoet te gaan. 

het gebruiken van informatie- en 
communicatietechnologie om inzicht te 
verwerven in geautomatiseerde 
hulpmiddelen in de huishouding en de pr 

In de lessen gelukskunde maken de lln 
gebruik van de meest moderne ict 
technologie. Ze gebruiken dit bij het 
maken van hun huiswerk (weblog maken, 
digitale opnames thuis maken, film 
maken, werken met je ipod , twitteren, 
maken van hyves etc). De tweedejaars 
hebben de module ICT. Alles wat 
leerlingen nodig hebben voor 
infoverwerking komt in deze module 
uitgebreid aan de orde. 

    
Domein A: Leren over zorg   
het aangaan en onderhouden van 
contacten, het beheren en gebruiken van 
geld en het onderhouden van kleding en 
de woonruimte 

In de gevarieerde huiswerkopdrachten  
moeten de lln veel en vaak contact 
maken met anderen. Hygiënisch gedrag, 
goede omgangsvormen en vele sociale 
vaardigheden zijn daarbij van essentieel 
belang. 

de bevordering en het behoud van 
gezondheid en het beperken van risico's 
in het verkeer en op het terrein van 
voeding, huishoudelijke hygiëne, 
tijdsbesteding, genotmiddelen en 
infectieziekten, waaronder seksueel 
overdraagbare aandoeningen. 

In de lessen gelukskunde leren de lln 
respectvol om te gaan met zichzelf. In de 
X-factorles wordt dit indringend 
aangeleerd. Ook voeding, het tegengaan 
van verslavende activiteiten door 
respectvol te handelen naar jezelf en 
anderen is een van de topics in 
gelukskunde. Binnen de lessen biologie 
leren de kinderen hoe de gezondheid is 
te bevorderen door goede voeding en de 
noodzaak van hygiëne bij het bewaren en 
bereiden van voeding. Binnen het thema 
“Menselijke voortplanting” wordt 
voldoende tijd besteed aan het 
voorkomen van SOA’s. De risico’s van 
het gebruik van genotmiddelen worden 
ook behandeld in de lessen biologie. 



Daarnaast wordt tijdens de RVP 
wederom aandacht besteed aan de 
verleidingen van genotmiddelen en de 
ziekmakende aspecten van 
geslachtsgemeenschap.  

De leerlingen kunnen een verband leggen 
tussen begrippen uit het vak verzorging 
en zorg in het dagelijks leven en de 
samenleving. 

Gebruik en verwerking van 
voedingsmiddelen worden besproken in 
de biologielessen. Uiteraard ook 
begrippen omtrent het thema voeding. 

De leerlingen kunnen het belang van 
geld, arbeid en tijd als middel om 
behoeften te realiseren aangeven. 
Zij kunnen: 

-     voorbeelden geven van de wijze 
waarop  geld uitwisselbaar is door 
arbeid en tijd bij het realiseren van 
behoeften 

-     de consequenties van 
aankoopbeslissingen voor het 
budget aangeven 

-         de consequenties van 
activiteiten voor de beschikbare tijd 
aangeven. 

  

In verschillende lessen gelukskunde leren 
de lln kritisch te kijken naar de zin en 
onzin van heel veel van deze facetten in 
hun leven.  
  
Doordat de lln de in en outs van de 
waarde van geld hebben onderzocht 
kunnen ze beter reflecteren op hun 
uitgavenpatroon nu en later. 

De leerlingen kunnen de behoeften en het 
belang van een evenwichtige 
tijdsbesteding aan zorg, arbeid, rust en 
ontspanning (hobby's) aangeven en 
mogelijke gevolgen van een niet-
evenwichtige tijdsbesteding uitleggen. 

In vele opdrachten in gelukskunde 
hebben de lln geleerd hoe om te gaan 
met stress, met positief invullen van je 
persoonlijk leven. Vele oefeningen zijn 
hen aangeleerd om te ontspannen, het 
zoeken van een sport, hobbyclub. 
Zodoende weten de lln nu ook dat als je 
je tijdsbesteding positief invult het op 
school, thuis en op andere plekken veel 
beter gaat 

De leerlingen kunnen aan de hand van 
enkele voorbeelden aangeven wat 
verslaving is en welke gevolgen deze kan 
hebben. 

Komt aan bod binnen het vak biologie. En 
ook tijdens projectdag ‘Dag der 
Verleiding’. 
Bureau Halt, toneelgroep Klassenkunst, 
Elkaar vertellen over verschillende 
verleidingen/ verslavingen in het leven. 
Daarnaast wordt besproken hoe je een 
verslaving kunt vermijden. 

De leerlingen kunnen van enkele 
infectieziekten, waaronder seksueel 
overdraagbare aandoeningen, 
gedragsalternatieven noemen om de 
kans daarop te verkleinen. 
  

Het toneelstuk ‘Wild vlees’ behandelt 
deze aspecten uitgebreid op de ‘Dag der 
Verleiding’. Daarnaast komt er een 
spreker van de GGD. In het vak biologie 
zit een hoofdstuk dat gaat over 
geslachtsgemeenschap en voortplanting. 

De leerlingen kunnen sociale, culturele, 
sekse- en economische factoren noemen 

Een van de kernactiviteiten in de lessen 
gelukskunde is dat de lln geleerd hebben 



die behoeften en het gedrag als 
consument beïnvloeden. 
Het gaat daarbij om het gedrag van de 
consument bij: 

-         het gebruik van genotmiddelen 
en gokken 

-         het kiezen van kleding 
-         voedingsgewoonten. 
  

deze factoren te benoemen en een plaats 
te geven in hun persoonlijk leven. 
Zodoende zijn ze beter toegerust om in 
de maatschappij en op school positief 
verder te leven. 
Tijdens de RVP komt het gebruik van 
genotmiddelen en het effect ervan aan 
bod. De workshop financiële problemen 
beschrijft o.a. hoe mensen in de schulden 
geraken door gokken of reclames. 

De leerlingen kunnen enkele belangrijke 
ontwikkelingen in de samenleving ten 
aanzien van zorg binnen huishoudens 
noemen en de consequenties daarvan 
voor huishoudens aangeven. 
Deze ontwikkelingen zijn: 

-    technologische, zoals de toename 
van techniek, waaronder 
apparaten, in huis 

-    sociale en demografische, zoals de 
toename van het aantal werkende 
vrouwen, ontgroening en 
vergrijzing 

-    economische, zoals de toename 
van het besteedbaar inkomen en 
de commercialisering van de 
samenleving. 

  

 De leerlingen leren verantwoord om te 
gaan met de moderne techniek. Ook de 
gevaren die deze ontwikkelingen met zich 
meedragen hebben ze in kaart moeten 
brengen. Ze zijn zo beter toegerust om de 
gevaren en verleidingen van deze 
techniek te onderkennen. De vakken 
aardrijkskunde, techniek, en economie 
besteden hier aandacht aan. 

De leerlingen kunnen aangeven dat zorg 
cultureel bepaald is. 
Zij betrekken daarbij: 

-     voedingspatronen 
-     kleedgedrag 
-     rolverdeling tussen mannen en 

vrouwen. 
  

In vele lessen en opdrachten 
gelukskunde hebben de lln geleerd hoe 
om te gaan met culturele 
omstandigheden en gedrag van mensen 
als het gaat om kleding, voeding en 
rolpatronen. 
In klas 2 krijgen de leerlingen Elos- 
modules. Verschillende culturen, 
klederdrachten, eetpatronen etc komen 
aan bod. Leerlingen maken een PP 
presentatie om Europa en zijn 
verschillende culturen in kaart te brengen. 
Er is een zogenaamde Werelddag waarin 
de leerlingen diverse landen uitbeelden 
d.m.v. kleding, eten, liederen, etc. 
Voedingspatronen komen aan bod bij 
biologie, ook kleedgedrag, en rolverdeling 
komen in dit vak aan de orde. 

De leerlingen kunnen: 
- voorbeelden geven van de invloed van 
consumentengedrag op het milieu. 
- maatregelen noemen van de consument 

Er wordt aandacht besteed aan de 
afbraak van biologische en niet 
biologische stoffen. 
Daarnaast worden er in de modules van 



en de overheid op het terrein van het 
consumentengedrag die bijdragen aan de 
bescherming van het milieu. 

Elos  aandacht besteed aan welke 
maatregelen Nederland en 
Europa nemen t.a.v. milieu. De milieutop 
is ook onderdeel van het programma.  
In het vak biologie wordt het onderdeel 
"een beter milieu begint bij jezelf" 
besproken (“Verwerking van afval””, en 
“Mens en milieu” worden als thema’s 
binnen biologie aangeboden). 

De leerlingen kunnen voorbeelden geven 
van professionele zorg in Nederland en 
aangeven waar deze zorg verkrijgbaar is. 

Er is een professioneel zorgteam 
aanwezig waar zorgcoördinatoren, 
vertrouwenspersonen, maatschappelijk 
werk en een psychologe 
vertegenwoordigd zijn. Daarover wordt 
uitgebreide voorlichting gegeven. Dat 
geldt ook voor allerlei, op jeugd gerichte 
zorginstanties.  

De leerlingen kunnen zichzelf en anderen 
verzorgen door verzorgende activiteiten 
op een planmatige manier uit te voeren. 
Zij hebben daarbij aandacht voor het 
adequaat omgaan met materialen en 
producten. 
Bij adequaat gaat het om: 

-         veilig 
-         hygiënisch 
-         milieubewust 
-         ergonomisch. 

  

Lichaamsverzorging komt bij het vak 
biologie aan bod. 

 
 
ICT 
Voor de vernieuwde onderbouw zijn geen aparte ICT-kerndoelen geformuleerd. 
Alleen al uit het vaardighedenoverzicht van de modules blijkt hoeveel er niet, in 
allerlei variaties, in de onderbouw aan ICT-vaardigheden wordt gedaan. Dat past ook 
bij de schoolvisie dat je ICT als vast onderdeel van elk vak moet inzetten. 
 
Speciaal is de wijze waarop bij creatief denken aan dit onderdeel aandacht wordt 
besteed. Geheel passend bij deze module is dat leerlingen hierbij leren op een 
geheel andere manier op zoek te gaan naar digitale kennisverwerving en –
verwerking 




