
 
Activiteitenkalender – 1ste semester 2016-2017 

[Werkgemeenschap Leraren Ethiek | Regio Leuven ] 
 

 

“COLLEGIAAL LEREN EN ACTIEF KENNISDELEN OVER SCHOOLGRENZEN HEEN: DÁT IS DE WERKING 

VAN DE WERKGEMEENSCHAP LERAREN ETHIEK IN DE REGIO LEUVEN. ONTMOET ACTIEVE EN 

BEGEESTERDE PEERS DIE – NET ALS JIJ – OP ZOEK ZIJN NAAR INSPIRATIE EN TIPS VOOR HUN LESSEN 

NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER. VAN INTERESSANTE TAFELGESPREKKEN OVER CREATIEVE 

WORKSHOPS TOT LEERRIJKE DIDACTISCHE ATELIERS, NA ELKE SESSIE GA JE BOORDEVOL IDEEËN 

NAAR HUIS. ” 
 

 

 

Overzicht activiteiten  

Wat? Wanneer? Waar? 
Startactiviteit – Collegiaal 
leren en kennisdelen over 
schoolgrenzen heen.  

Woe. 14/09/2016,  
14u00 tot 16u30 

huisvandeMens  
Tiensevest 40 
3000 LEUVEN  
 

Interactieve lezing – 
Omgaan met 
complottheorieën in de klas  

Woe. 19/10/2016, 
14u00 tot 16u30 

huisvandeTolerantie 
Brusselsestraat 332 
3000 LEUVEN  
 

Didactisch atelier - demo-
lessen NCZ, met 
nabespreking 
 

Woe. 16/11/2016,  
14u00 tot 16u30 
 

huisvandeMens  
Tiensevest 40  
3000 LEUVEN  

Workshop – Aan de slag 
met digimores.org & online 
software 

Woe. 07/12/2016,  
14u00 tot 16u30  

huisvandeMens  
Tiensevest 40  
3000  Leuven  
 

 

Nuttige informatie  

 
 
 
 

VOOR WIE? Deze sessies zijn gratis toegankelijk voor (ervaren en beginnende) leerkrachten niet-
confessionele zedenleer en iedereen die geïnteresseerd is in levensbeschouwelijk 
onderwijs 

INSCHRIJVEN?      Deelname aan deze activiteiten is gratis. Gelieve wel in te schrijven via deze link of stuur 
een e-mail naar stefanie.bakelandt@deMens.nu.  

 
LOCATIE? Na inschrijving ontvang je per e-mail een routebeschrijving.  
 
MEER INFO? Surf naar deze webstek of volg ons via onze facebookpagina.  

https://nl.surveymonkey.com/r/wlevlaamsbrabant
mailto:stefanie.bakelandt@deMens.nu
http://www.digimores.org/category/regionaal/wle-vl-brabant/
https://www.facebook.com/wlevlaamsbrabant/


 
 
 

Leuven, 16 augustus 2016  
 
 
Beste leerkrachten NCZ,  
Beste geïnteresseerde,  

 

In deze mini-brochure vind je een overzicht van sessies, workshops en activiteiten 
in de regio Leuven voor leerkrachten niet-confessionele zedenleer en iedereen die 
geïnteresseerd is in levensbeschouwelijk onderwijs.  

Met onze regionale werking in Leuven zetten wij in op inhoudelijk boeiende en 
toegankelijke activiteiten, die aansluiten bij de interesses, de zorgen en doelen die 
de leraar NCZ zich stelt. Centraal tijdens onze sessies staan: co-creatie, elkaar leren 
kennen, onderlinge interactie, uitwisseling en feedback tussen collega’s. Dit alles 
samen resulteert in een krachtige vorm van professioneel leren.  

Naast het aanbieden van een open kalenderaanbod, ondersteunen we ook 
individuele vragen van leerkrachten niet-confessionele zedenleer en initiatieven 
van/voor hun leerlingen. Indien u aldus een specifieke vraag heeft, kan u ons steeds 
contacteren via stefanie.bakelandt@demens.nu. Wij zoeken dan samen met u naar 
een gepast traject op maat. 

Hier gekomen wensen wij u een inspirerend schooljaar toe. We kijken er alvast naar 
uit om u tijdens een van onze komende activiteiten te mogen verwelkomen!  

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Stefanie Bakelandt  
Stafmedewerker Jeugd en Onderwijs  
Tiensevest 40 
3000 Leuven 
m +32 471 76 54 37 
www.vlaamsbrabant-demens.nu 
 
 
 
 

 
Startactiviteit -   

Collegiaal leren & kennisdelen over schoolgrenzen heen  

 

Frank Stappaerts leidt deze startactiviteit in met een 
keynote over het vak niet-confessionele zedenleer.  

Daarna wordt er ruimte voorzien om elkaar te leren 
kennen. Hierbij worden tevens de werking en het 
programma voor het 1ste semester van het schooljaar 
2016-2017 voorgesteld.   

Om af te sluiten staan we stil bij enkele veel gestelde 
vragen: Waar kan ik lesmaterialen vinden? Wat moet ik 
doen om in aanmerking te komen voor een TADD? Aan 
welke activiteiten kunnen mijn leerlingen NCZ deelnemen? 
Etc. 

Kom meer te weten over jouw vak, jouw rechten en plichten als 
levensbeschouwelijke leerkracht, nascholingen en vormingen, wedstrijden voor 

leerlingen, (buitenschoolse) activiteiten, enz. 

 

Keynote-speaker – Frank Stappaerts (°1954) behaalde 
zijn licentie in de politieke wetenschappen aan de Vrije 
Universiteit Brussel en kandideerde in moraalwetenschappen en 
wijsbegeerte. Naast leraar niet-confessionele zedenleer was hij 
decaan en docent Humanistiek aan de Faculteit voor 
Vergelijkende Godsdienstwetenschappen te Wilrijk. Hij stond in 
voor het radioprogramma ‘Het Vrije Woord’ van het 
Humanistisch Verbond op Radio 1 en is al 30 jaar actief in de 
vrijzinnig-humanistische beweging. Momenteel is hij inspecteur-
adviseur niet-confessionele zedenleer voor het secundair 
onderwijs. 

 
 
 
 

 

 

Woe. 14/09/2016, 
14u00 tot 16u30 

 

huisvandeMens 
Tiensevest 40 
3000 LEUVEN 

mailto:stefanie.bakelandt@demens.nu
http://www.vlaamsbrabant-demens.nu/


 
Interactieve lezing -   

Omgaan met complottheorieën in de klas 

9/11 was an inside job, chemtrails maken ons ziek en 
gedwee, Stephen Hawking zelf spreekt niet: je hoort de 
stem van een man van Nasa, de maanlanding was een 
hoax geregisseerd door Kubrick, Lady Di leeft nog, ... We 
worden op gigantische schaal belogen en bedrogen. Het 
feit dat jij van deze zaken nog niet overtuigd bent, is hét 
levende bewijs dat je braaf de officiële media volgt. In feite 
wordt alles op gesofisticeerde wijze achter de schermen 
geënsceneerd door de Vrijmetselaars, de Illuminati en de 
Joden.  

Dit soort verhalen zijn waarschijnlijk al tot bij jou gekomen. 
Maar: Hoe ernstig moet je complottheorieën en hun aanhangers nemen? Zijn het 
mafketels? Zijn ze gevaarlijk of eerder betrekkelijk schadeloos? Waarom hechten 
mensen geloof aan complotspinsels? Welke fouten kunnen we in hun redeneringen 
ontwaren? En zijn er methodes voor handen om ons te wapenen tegen onzin? Zijn 
samenzweringstheorieën makkelijk te doorprikken? 

Al deze vragen worden behandeld in deze interactieve voorstelling van het boek 
“Achterdocht tussen feit en fictie. Kritisch omgaan met complottheorieën”. Tevens 
worden mogelijkheden besproken om met dit onderwerp aan de slag te gaan in 

jouw klas. 

 

Begeleiding – Brecht Decoene (*1980) is afkomstig van 
Roeselare, woont in Gent en studeerde daar 
Moraalwetenschappen. Hij is leraar Moraal, schrijft opiniestukken 
voor o.a. Knack.be en De Standaard, geeft geregeld lezingen over 
kritisch denken en is kernlid van Het Denkgelag. 
 
 

 

 
 
 

 

 
Didactisch Atelier -   

Demo-lessen NCZ, met nabespreking 

 

Tijdens deze namiddag stellen diverse leerkrachten NCZ 
één van hun beste lessen voor via een zgn. ‘NCZ-talk’. 
Deze ‘demo’ wordt telkens gevolgd door een plenaire 
sessie: Wat spreekt jou aan uit deze les? Hoe zou jij deze 
les aan- en toepassen in kleine of net zéér grote groepen? 
Hoe de lesdoelstellingen evalueren? Etc. 
 
We gaan in 2 groepen aan de slag: 1) basisonderwijs en, 
2) secundair onderwijs. In beide groepen stellen diverse 
ervaren leerkrachten één van hun lessen voor. De 
materialen die hierbij worden gebruikt, sturen wij je na de 
sessie toe. 

Deelnemers aan deze sessie ontvangen na afloop een e-mail met de materialen die 
werden voorgesteld in bijlage.  

Deze activiteit is nieuw! Wij zijn daarom nog volop op zoek naar leerkrachten 
die bereid zijn om één van hun lessen te delen met collega’s. Interesse? Laat 

het ons weten via stefanie.bakelandt@deMens.nu 
 
 

 
Volg ons via Facebook en ontdek wie zijn/haar les zal voorstellen tijdens het 

didactisch atelier op woensdag 16 november 2016. 

>Surf naar https://www.facebook.com/wlevlaamsbrabant/  

 
 
 
 

 

 

Woe. 19/10/2016, 
14u00 tot 16u30 

 

huisvandeTolerantie 
Brusselsestraat 332 

3000 LEUVEN 

 

 

Woe. 16/11/2016, 
14u00 tot 16u30 

 

huisvandeMens 
Tiensevest 40 
3000 LEUVEN 

mailto:stefanie.bakelandt@deMens.nu
https://www.facebook.com/wlevlaamsbrabant/
https://www.facebook.com/wlevlaamsbrabant/


 
Workshop -   

Aan de slag met digimores.org & online software  

 

Tijdens deze namiddagsessie voorzien we een 
interactieve, praktijkgerichte en concrete workshop over 
het digitaal platform voor leerkrachten ethiek, 
www.digimores.org.  

Digimores bevat een onuitputtelijke bron aan 
lesmaterialen en inspiratie voor jouw lessen. In deze 
workshop leer je hoe je leermiddelen sneller vindt, je 
ontdekt de diverse mogelijkheden die het platform biedt en 
leert optimaal gebruik maken van de website. 
Daarenboven krijg je talrijke tips & tricks over online 
software en tools die jij voor jouw vak kan inzetten. Zo maak je bv. ook kennis met 
de portaalsite www.nczedenleer.be en het (gratis) ontwerpen van online enquêtes 
via SurveyMonkey.  

Uiteraard wordt er voldoende ruimte voorzien voor eigen inbreng, ervaringen, 
feedback, eerstelijnshulp van (aan) de leerkracht zelf. 

Deze sessie wordt begeleidt door Stefanie Bakelandt, stafmedewerker Jeugd & 
Onderwijs bij de Instelling voor Morele Dienstverlening in de provincie Vlaams-
Brabant.  

 

Doelstellingen: 
1/ Snel en makkelijk leermiddelen vinden in de digimores’ databank; 
2/ Ontdekken hoe leerkrachten elkaar helpen door lesideeën en                                               
    praktijkervaring te delen; 
3/ Tips & tricks geven over diverse online software en tools 

  
 

 
 

 
 

 

  
Notities   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 
Twijfel je of deze activiteiten voor jou zijn? 
 Heb je vragen, opmerkingen of suggesties?  

 
NEEM CONTACT OP MET   

Stefanie Bakelandt  
Stafmedewerker Jeugd & Onderwijs  

Tiensevest 40 
3000 LEUVEN  

+32 471 76 54 37  
stefanie.bakelandt@deMens.nu   

  

 

 

Woe. 07/12/2016, 
14u00 tot 16u30 

 

huisvandeMens  
Tiensevest 40  
3000 LEUVEN 

http://www.digimores.org/
http://www.nczedenleer.be/
mailto:stefanie.bakelandt@deMens.nu
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