Bijlage behorende bij: http://www.onderwijsethiek.nl/?p=1487
Kerndoelen 2010: Basis- en voortgezet onderwijs Vlaanderen: thema Politiek-juridische samenleving
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/publicaties/voet/voet2010.pdf
De leerlingen:
1. geven aan hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van de samenleving;
2. passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties;
3. tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten;
4. zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen;
5. tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden
voor burgers, organisaties en overheid;
6. erkennen de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons
democratisch bestel;
7. illustreren de rol van de media en organisaties in het functioneren van ons democratisch bestel;
8. onderscheiden de hoofdzaken van de federale Belgische staatsstructuur;
9. toetsen het samenleven in ons democratisch bestel aan het samenleven onder andere regeringsvormen;
10. illustreren hoe een democratisch beleid het algemeen belang nastreeft en rekening houdt met ideeën, standpunten en belangen van verschillende betrokkenen;
11. kunnen van Europese samenwerking, van het beleid en de instellingen van de Europese Unie de betekenis voor
de eigen leefwereld toelichten;
12. tonen het belang aan van internationale organisaties en instellingen;
13. geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.
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Kerndoelenboekje 2006: Basisonderwijs Nederland, thema Mens & Samenleving
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol als burger.
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving
een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het met het milieu.
Kerndoelen 2006: Onderbouw V.O. Nederland, thema Mens & Maatschappij
http://ko.slo.nl/00001/mens_en_maatschappij.pdf/
De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een
beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in
hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: (...). De
leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20e eeuw
(waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen.
De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om
verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.
De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.
De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te
vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.
De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden.
De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied
van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.
De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.
De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien
hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn.
De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf,
Nederland en de wereld.
De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te
zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.
De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.

