
Het KOGeKA vAn de tOeKOmst:
Led-Leren

LevensecHt, eiGentijds en duurzAAm Leren

KOGEKA wil Als vErstrEKKEr vAn sEcundAir OndErwijs tOOnAAnGEvEnd zijn. HEt 
vErscHil mAKEn mEt AndErE scHOlEn zullEn wE dOEn dOOr in Ons OndErwijs dE KlEm-
tOOn tE lEGGEn Op lEvEnsEcHt, EiGEntijds En duurzAAm lErEn. HiErdOOr willEn wE 
ActiEvE, mAAtscHAppElijK GEënGAGEErdE En zElfbEwustE jOnGE mEnsEn AflEvErEn. zij 
KEnnEn Hun tAlEntEn En slAGEn Erin Op EEn flExibElE En AssErtiEvE mAniEr Om tE GAAn 
mEt vErAndErinGEn in dE sAmEnlEvinG vAn vAndAAG En mOrGEn. dAArnAAst wEtEn zE 
wAAr zE vOOr willEn GAAn -zOwEl Op pErsOOnlijK Als Op studiE- En bErOEpsvlAK- En 
nEmEn zE vErAntwOOrdElijKHEid vOOr Hun KEuzEs.

LevensecHt Leren

lErEn mAG zicH niEt EnKEl AfspElEn in dE bEslOtEnHEid vAn EEn KlAslOKAAl. lErEn 
wOrdt rijKEr Op HEt mOmEnt dAt dE reLevAntie vOOr Het dAGeLijKs Leven zicHtbAAr 
wOrdt. diE rElEvAntiE KunnEn wE Als lEErKrAcHt AAntOnEn dOOr dE lEErlinG in EEn 
rEëlE wErKsituAtiE tE plAAtsEn, dOOr prOjEctGEstuurd OndErwijs - dAt rEAlistiscHE 
situAtiEs simulEErt En bEstudEErt- tE rEAlisErEn, Of dOOr dE rEAlitEit in dE KlAs bin-
nEn tE HAlEn. lEvEnsEcHt lErEn implicEErt dAt dE lErEndE bErOEp KAn dOEn Op vrij 
tOeGAnKeLijKe LeerstOf En dAt dE lErAAr in zijn didActiEK KAnsEn biEdt Om dEzE 
vOrm vAn lErEn Als vOlwAArdiG tE intEGrErEn in HEt OndErwijsGEbEurEn. mOdErnE 
tEcHnOlOGiE biEdt HEEl wAt mOGElijKHEdEn vOOr lEvEnsEcHt lErEn, nEt Als dE sAmEn-
wErKinG mEt ExtErnE lErEndEn Of ExpErtEn. 

eiGentijds Leren

nAAst dE vAKinHOudEn En vAKOvErscHrijdEndE vAArdiGHEdEn diE wOrdEn vOOrGE-
scHrEvEn dOOr dE vErscHillEndE lEErplAnnEn spEcifiEK vOOr EEn studiEricHtinG, wil-
lEn OnzE scHOlEn Hun lEErlinGEn EEn AAntAl ‘cOmpetenties vOOr de 21ste eeuw’ 
lAtEn vErwErvEn. dit GEbEurt niEt in EEn ApArt vAK, dus bEtEKEnt HEt GEEn ExtrA stu-
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diEbElAstinG vOOr dE lEErlinGEn. HEt zit ‘m in dE mAniEr wAArOp wE dE lEErOmGEvinG 
inricHtEn, dus HEt lErEn vAn dE lEErlinG mEE vOrmGEvEn. stEEds prObErEn wE lEEr-
linGEn uit tE dAGEn Om Hun cOmmunicAtiEvE-, ict- En sOciO-culturElE vAArdiGHEdEn 
in prAKtijK tE brEnGEn. crEAtiEf, KritiscH En prOblEEmOplOssEnd dEnKEn En HAndElEn 
zijn tAlEntEn wAArin wE OnzE lEErlinGEn willEn lAtEn GrOEiEn. wE stimulErEn dEzE 
bElAnGrijKE vAArdiGHEdEn dOOr wErKvOrmEn Als zElfsturEnd, bEGElEid zElfstAndiG 
Of cOöpErAtiEf lErEn. wE sprEKEn HiEr vAn blended learning: EEn dOOr tEcHnOlOGiE 
OndErstEundE dOElGEricHtE, inspirErEndE En stimulErEndE lEErOmGEvinG, GEKEnmErKt 
dOOr plAAts- En tijdOnAfHAnKElijK lErEn. OpEn stAAn vOOr En ActiEf mEEwErKEn AAn 
dOElGEricHtE OndErwijsinnOvAtiE is EEn nOOdzAKElijKE vOOrwAArdE Om tE KunnEn 
KOmEn tOt EiGEntijds lErEn. HEt GEbruiK vAn ict is HiErbij niEt mEEr wEG tE dEnKEn. 
mEEr nOG: ict KrijGt in tOEnEmEndE mAtE EEn OndErstEunEndE rOl bij HEt lErEn.

duurzAAm Leren

OnzE scHOlEn willEn dAt Hun lEErlinGEn tOt duurzAAm lErEn KOmEn. dit duurzAAm 
lErEn is HEEl wAt mEEr dAn EnKEl GrOndiG vAKinHOudEn vErwErvEn. bij duurzAAm lE-
rEn lEErt dE lErEndE OOK OvEr dE eiGen LeerstrAteGie, OvEr HOE Hij dE zAKEn AndErs 
Of bEtEr HAd KunnEn AAnpAKKEn, OvEr zijn KwAlitEitEn En wErKpuntEn. HEt HElpt HEm 
bij zijn studiE- Of bErOEpsKEuzE. HEt stElt HEm in stAAt zijn tAlEntEn tE idEntificErEn 
En vOlOp in functiE dAArvAn tE KiEzEn. duurzAAm lErEn drAAGt bij tOt dE AlGEmE-
nE vOrminG, wAArdOOr dE lErEndE EEn zElfbEwust, GEluKKiG En dus stErK pErsOOn 
wOrdt. 
 
nAtuurlijK vAllEn lEvEnsEcHt, EiGEntijds En duurzAAm lErEn vOOr EEn GrOOt stuK 
sAmEn. wAnnEEr Er GElEErd wOrdt mEt AAndAcHt vOOr dE rElAtiE tussEn HEt GE-
lEErdE En dE wErKElijKHEid én mEt AAndAcHt vOOr zElfrEflEctiE En -sturinG, dAn zijn 
wE niEt EnKEl bEziG mEt dE rEAlisAtiE vAn EEn lEErplAn, mAAr OOK mEt dE vErwEzEn-
lijKinG vAn Ons OpvOEdinGsprOjEct.  dAArnAAst wErKEn wE HiErdOOr AAn EiGEntijds 
OndErwijs dOOr OnzE lEErlinGEn KlAAr tE mAKEn… niEt EnKEl vOOr dE mAAtscHAppij 
vAn vAndAAG mAAr OOK vOOr diE vAn mOrGEn.


