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CONFORM  HET NIEUWE  LEERPLAN

www.uitgeverijaverbode.be/radar

RADAR
mens & samenleving
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Wie ben ik als persoon? Hoe sta ik tegenover anderen? En wat is mijn relatie  
tot de samenleving? Die vragen stellen leerlingen zich in de 1e graad A-stroom 
tijdens het vak mens & samenleving. Onze nieuwe methode Radar  
zet uw lessen mens & samenleving op de kaart.

NIEUW VAK, VERNIEUWENDE AANPAK

Projectmatige aanpak

In de zes leerwerkboeken staat telkens één 
hedendaags thema centraal. Concrete 
en herkenbare situaties uit de leefwereld 
van jongeren vormen het vertrekpunt. 

Stap voor stap werken de leerlingen naar 
een grotere eindopdracht toe. Onderweg 
verdiepen ze zich in een onderzoeksopdracht. 
Deze doelgerichte (en projectmatige) aanpak 
zorgt voor extra motivatie bij de leerlingen.

Drie krachtlijnen

Binnen elk thema werken de leerlingen actief 
rond de drie niveaus.

- Ik als persoon (microniveau): gevoelens, 
gedrag, lichamelijk en geestelijk welbevinden, 
gezonde levensstijl … 

- Ik en mijn relatie met anderen 
(mesoniveau): identiteit, diversiteit, groeps- 
druk, samenwerken, discriminatie, conflict-
hantering …

- Ik en mijn relatie tot de samenleving 
(macroniveau): mensenrechten, organisaties, 
overheid, duurzaamheid …
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Flexibiliteit

De keuze tussen losse leerwerkboeken 
en een (voordelig) pakket geeft ruimte voor 
eigen inbreng en eventuele spreiding over twee 
leerjaren. Met het pakket bent u er zeker van 
dat alle leerplandoelen, ook de verdiepende, 
aan bod komen. 

Extra opdrachten op de website zorgen voor 
uitbreidings- en differentiatiemogelijkheden. 
In de handleiding staan bovendien bijkomende 
insteken voor vakoverstijgend werken, 
geïnspireerd door het funderend leerplan.

Interdisciplinaire aanpak

In mens & samenleving komen zeven 
sleutelcompetenties aan bod: burgerschap, 
gezondheid, mediawijsheid, duurzaamheid, 
economie en financiële geletterdheid,   
en socio-relationele vorming. Ook de onder-
zoeksvaardigheden worden aangescherpt. 

De interdisciplinaire benadering (door maximale 
integratie van sociale, economische en maat-
schappelijke vorming) leidt tot een meer 
samenhangend inzicht van de leerstof. 
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NIEUW VAK, VERNIEUWENDE AANPAK

Op onderzoek

Elk thema bevat een duidelijk afgebakende 
onderzoeksopdracht. Het stappenplan leidt 
uw leerlingen door die complexere ervaring.

De rode tekst wijst op stappen die in elk thema 
gelijk zijn. De zwarte tekst varieert per thema en 
per soort onderzoek: (online) bronnenonderzoek, 
enquête, interview, observatie …

In de loop van de projecten oefenen de leerlingen 
verschillende vormen van onderzoek.
- De onderzoeksvraag en deelvragen worden 

meestal (gedeeltelijk) aangeboden, zodat 
de opdracht binnen een beperkt tijdsbestek 
gerealiseerd kan worden.

- Bepaalde deelstappen uit het onderzoek 
worden in sommige thema’s grotendeels 
aangeboden, eveneens om de planning te 
kunnen aanhouden.
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6 UITDAGENDE THEMA’S

Voor de leerlingen bestaat Radar uit zes leerwerkboeken van 32 pagina's 
waarin telkens één eigentijds thema aan bod komt. De volgorde waarin u 
de thema’s behandelt is vrij te kiezen. 

Feestzaal

Wie houdt er niet van een gezellig feestje? 
Maar hoe houd je rekening met ieders voorkeur? 
De leerlingen denken na over (geluids)overlast, 
afvalbeheer, catering, budgetbeperkingen en ze 
leren de impact van hun keuzes inschatten. 
Ze proberen situaties ook door een verschillende 
bril te bekijken. 
 
Eindopdracht: een flyer samenstellen voor 
een festiviteit met focus op één activiteit.  
Onderzoek: de feestvoorkeuren in de buurt.

Kerngezond

Onze gezondheid is ons hoogste goed. 
De leerlingen denken na over hun eetgewoonten, 
bestuderen de financiële en maatschappelijke 
implicaties ervan, leren het belang van hygiëne 
en beweging kennen en hebben ook oog voor 
mentale gezondheid. 
 
Eindopdracht: samen een gezondheidscampagne 
opzetten in de vorm van een lied of raptekst. 
Onderzoek: de gevolgen van ongezonde 
voedingspatronen.
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6 UITDAGENDE THEMA’S
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Outfit

Maken de kleren de m/v/x? Kleren zijn een 
onderdeel van onze identiteit. De leerlingen 
denken na over de impact van kledingkeuze 
en -voorschriften, de rol van reclame en groeps-
druk, betaalmogelijkheden en verkoopkanalen, 
verschillende soorten ondernemingen in 
de productieketen en duurzaamheidskwesties. 
 
Eindopdracht: een bordspel maken met vragen 
over de aan bod gekomen topics. 
Onderzoek: modetrends op school.

Schermtijd

Veel jongeren zitten dag in dag uit aan een scherm 
gekluisterd. Het is hun venster op de wereld. 
De leerlingen denken na over (on)veilig media-
gebruik, afspraken met hun omgeving, verstandig 
budgetbeheer, online privacy, ergonomie 
en verslaving, maar ze hebben ook aandacht voor 
het spanningsveld tussen economie en ecologie. 
 
Eindopdracht: de eigen 'schermtijd' in kaart 
brengen. 
Onderzoek: het 'schermgedrag' van hun 
klasgenoten en andere peers.

Spiegelbeeld

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand … 
De leerlingen denken na over positieve en 
negatieve eigenschappen, kwaliteiten, waarden 
en normen, geldbesteding, vooroordelen en 
stereotypen, pesten, feit en mening, mediagebruik 
en nepnieuws. 
 
Eindopdracht: zichzelf voorstellen aan de hand 
van een moodboard. 
Onderzoek: goede doelen.

Stadsplan

Bestaat er zoiets als Utopia? De leerlingen 
ontdekken dat die er voor iedereen anders uitziet. 
Ze denken na over mobiliteit, ondernemen, 
diversiteit, wonen, armoedebestrijding ... Aan 
elke keuze hangt een prijskaartje. Zo raken ze 
doordrongen van systeemdenken. 
 
Eindopdracht: de ideale stad bedenken 
én (budgettaire) keuzes maken.

Onderzoek: kinderrechten.



8 9

Elk thema is opgebouwd volgens de OVUR-structuur.  
Het biedt leerlingen houvast bij elke stap in de richting van hun eindopdracht. 

HERKENBARE OVUR-STRUCTUUR
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Oriënteringsfase

Deze fase wekt interesse op en opent 
de ogen van de leerlingen. De leefwereld 
en voorkennis worden op de radar gezet. 
Daaruit komt een concrete probleem-
stelling naar voren.

Voorbereidingsfase

De leerlingen krijgen een duidelijk beeld 
van wat hun te doen staat.

 
De drie domeinen en niveaus worden 
opgelijst en aan de hand van het Radar-logo 
visueel voorgesteld. 
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HERKENBARE OVUR-STRUCTUUR
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Uitvoeringsfase

De opdrachten streven de concrete doel- 
stellingen op basis van het leerplan na. 
Elke opdracht brengt de leerlingen een stap 
dichter bij de eindopdracht.

Stappenplannen ondersteunen hen bij 
de uitvoering. Begrippenkaders zetten 
bepaalde inhouden vast.

Door een verwijzing naar de rubrics is 
er een sterke koppeling tussen doelstelling, 
opdracht en reflectie.

Reflectiefase

Evaluatie draait niet om de reproductie van 
feitenkennis. Integendeel. Door de project-
matige aanpak leent Radar zich uitstekend 
tot zelf- en peerevaluatie. 
 
Met behulp van rubrics leren leerlingen 
te reflecteren en zichzelf én anderen te 
evalueren. Dat gebeurt telkens op een 
concrete en positieve manier.

Als leerkracht kiest u voor begeleid evalueren 
(bv. kan de leerling constructieve feedback 
formuleren?).
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DIDACTISCHE EN DIGITALE ONDERSTEUNING

Didactische websites

Voor de leerkracht biedt Radar per thema 
een didactische website met een waaier aan 
ondersteunende materialen.

- Digitale handleiding met uitleg over 
het concept, richtvragen en lestips, 
achtergrondinformatie en nuttige links.

- Correctiesleutels: ingevulde versie 
van de leerwerkboeken.

- Toetsen: hebt u nood aan een alternatieve 
evaluatievorm, dan vindt u op de didactische 
websites onder Evaluatie een summatieve toets 
per thema.

- Overzicht van gecoverde eindtermen 
en leerplandoelen (ook uit het funderend 
leerplan en het ICT-leerplan).

- Extra opdrachten om te differentiëren 
(uitbreiden en verdiepen).

- Kopieerbladen (teksten, schema's, rubrics ...) 
en andere hulpmiddelen (kaartjes, 
powerpointpresentaties ...)

Feestzaal: toets

Kerngezond: extra opdracht

Feestzaal: zelfevaluatie groepswerk

Fragment concordantietabel: eindtermen 

Stadsplan: handleiding
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(Model)antwoorden 
tonen/verbergen

Navigeren en in-/uitzoomen Aantekeningen en verrijkingen 
tonen/verbergen/toevoegen/opslaan
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DIDACTISCHE EN DIGITALE ONDERSTEUNING

Bordboeken en e-boeken

Een digitale versie van het leerwerkboek met 
tal van mogelijkheden. Naast de mogelijke 
modelantwoorden bevatten ze o.a. links naar 
relevante websites en beeldmateriaal. 

De leerlingen vinden de activatiecode voor 
hun e-boek in hun leerwerkboek. Met een 
paswoord kunt u hen (eventueel gefaseerd) 
toegang geven tot de antwoorden.

Videofragment
bekijken



Bestel een beoordelingsexemplaar tegen 50 %:

www.uitgeverijaverbode.be

Ontdek Radar online: 

www.uitgeverijaverbode.be/radar

Meer informatie?
Contacteer dan uw pedagogisch afgevaardigde. Zij stelt Radar graag aan u voor.

Heidi Willemarck
Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant postnummers 1500 t.e.m. 1790
Tel. 0499 510 277
heidi.willemarck@uitgeverijaverbode.be

Martine Vanzurpele
Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant (uitgezonderd postnummers 1500 t.e.m. 1790), 
arrondissement Brussel
Tel. 0478 275 112
martine.vanzurpele@uitgeverijaverbode.be

Uitgeverij Averbode
Postbus 54 - 3271 Averbode

Tel. 013 780 116 - Fax 013 780 383
secundaironderwijs@uitgeverijaverbode.be

• Conform de eindtermen en het leerplan mens & samenleving

• Flexibiliteit voor de leerkracht en de school: losse thema's of voordelig pakket

• Herkenbare OVUR-structuur

• Maximale integratie van sociale, maatschappelijke en economische vorming

• Projectmatige en activerende aanpak

TROEVEN

RADAR
mens & samenleving


