
 

 

 

 

 

 

Eindtermen 

SV 3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 
achtergrond, geslacht of etnische origine. 

MM 2.4 De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in 
de wereld als in België ongelijk verdeeld is. 

MM 2.15 De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar 
streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 

MM 3.9 De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en 
elders. 

 

Leerplandoelen KathOndVla 
IKwn2 Gewetensvol en verantwoord handelen 

IVoz3 Noden en uitdagingen detecteren en er mogelijkheden en innovatieve oplossingen 
voor bedenken 

IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken 
welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later 

OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn 
onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen 

OWsa7 Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen, 
organisaties en verenigingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen 

 

Leerplandoelen GO! 
3.1.3.75 Illustreren met voorbeelden dat er in een land, waar ook ter wereld, een grote 

verscheidenheid is aan leefwijzen naargelang de woonplaats (stad-platteland, 
klimaatzone), socio-economische situatie (rijk-arm), levensbeschouwing … 

3.1.3.81 Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de 
samenleving en de wereld verwoorden. 

3.1.3.82 Met voorbeelden uit de eigen ervaring illustreren hoe men als individu of als groep 
kan participeren aan solidariteitsacties en wat het nut en het effect hiervan is. 

3.1.3.4 Aangeven welke hun eigen talenten zijn. 
 

Leerplandoelen OVSG 
WO-MAA-SEV-25 De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende 

landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is. 

WO-MNS-SV-2.5.3 De leerlingen kunnen een initiatief voor een gespreksonderwerp of voor de 
oplossing van een probleem verwoorden. 

LOD-SOV-03.01 De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen zonder 
onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine 

LOD-LL-POP-02.22 De leerlingen durven een probleem aanpakken. 

 


