
NCZ een vak apart met persoonlijke 
toets. 
NCZ is meer dan een levensbeschouwing. 

NCZ is een erkende en volwaardige levensbeschouwing. Het is uiteraard geen 
godsdienst maar wel een manier van leven en denken. Je hoeft zelfs geen 
atheïst te zijn om NCZ te volgen. Je moet uiteraard wel een humanistische en 
vrijzinnige instelling hebben. Daarbij houden we niet van dogma’s en 
doctrines. Volgende 3 eigenschappen sommen mooi op wat zedenleer omvat: 
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NCZ 
niet - confessionele zedenleer

MEESTER SVEN GEERAERTS SVEN.GEERAERTS@GEMEENTESCHOOL-WIJNEGEM.BE

Wie is meester 
Sven? 
Meester Sven werd 
geboren op 6 
februari 1971. 
Getrouwd (1997) 
met Nathalie en 
papa van Kaï. 

Opleidingen 
secundair: 
Economie - 
Moderne Talen 

hoger: bachelor 
in de land- en 
tuinbouw 

nascholingen: 
lerarenopleiding 
intensief traject, 
postgraduaat NCZ, 
Modern Grieks 

Hobby’s: 
diepzeeduiken 
(lesgever kinderen 
8-14 jaar), rugby, 
dieren houden en 
verzorgen, 
zelfverdedigings-
sporten en 
avontuur. 

HUMANISTISCH 
Je stelt de mens 

centraal en eerbiedigt 
zijn rechten maar ook 

plichten.

1
AUTONOMIE 

Je denkt voor jezelf en 
durft ook opkomen 

voor je mening.

2
VRIJZINNIG 

De wetenschap is je 
leidraad. Je durft alles 
kritisch benaderen en 

in vraag stellen.
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Wat doen we in de les? 
NCZ is een beetje anders dan een 
gewone les. Er is uiteraard een leerplan 
maar met een grote vrijheid. Daardoor 
kan iedere leerkracht zijn lessen 
invullen naar zijn of haar beste 
vermogen. 

 Vanuit mijn opleiding en beroepsverleden 
ben ik heel begaan met onze leefwereld. Dat 
houdt uiteraard in dat ik de kinderen veel ga 
leren over de natuur, de dieren en het milieu. De 
focus ligt daarbij niet alleen op kennis maar 
vooral op waarden en normen. Wat kan ik 
betekenen voor een beter milieu? Hoe ga ik 
correct om met dieren?  

 Maar onze leefwereld is meer dan de 
natuur en onze aarde. Het draait ook om relaties 
tussen mensen en gemeenschappen. Ook hier 
wordt aan de kinderen geleerd om met elkaar 
om te gaan ongeacht huidskleur, religie, cultuur, 
afkomst, geaardheid,… De kinderen leren over 
gebruiken in andere culturen en religies. Altijd 
met de bedoeling om beter met elkaar om te 
gaan. Op het einde van de rit zullen zij gegroeid 
zijn tot volwaardige jonge tieners die ieders 
plaats in de maatschappij en in de wereld 
respecteren. Zij zullen ook geleerd hebben om 

kritisch te denken en hun mening te durven 
uiten. Om dit te bereiken, wil ik dat kinderen 
zoveel mogelijk leren door te ervaren. Wees dus 
niet verrast als je kind komt vertellen dat ze een 
kamp gebouwd hebben, brandnetelsoep en 
madeliefjessla gemaakt hebben of dat ze tijdens 
een les gedanst en gezongen hebben.  

 Ik vind het ook belangrijk om kinderen 
voor te bereiden op het secundair onderwijs en 
de beroepswereld. Daarom zullen wij minder en 
minder op papier werken, maar meer digitaal. 
Zo zullen zij, net zoals bij de klasleerkrachten, 
leren werken met Powerpoints en Word 
documenten. De klassieke werkblaadjes gaan we   
vervangen door digitale platformen zoals Google 
Classroom. Aan ieder blad hing ooit een boom ! 
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NCZ EEN VAK MET EEN DUIDELIJKE VISIE. 
Als leerkracht NCZ volgen wij een leerplan dat bestaat uit 
procesdoelen en themavelden. Hieruit kunnen we dan zelf aan de 
slag met onderwerpen die ons het beste liggen. De 5 procesdoelen 
zijn autonomie, moreel denken, humaniseren, verantwoordelijkheid 
en zingeving. Hieraan linken we de waarden en normen die we de 
kinderen wensen aan te leren. De themavelden zijn identiteit, 
vrijzinnig humanisme, samenleven/burgerschap/democratie, waaier 
van levensbeschouwingen, economie, wetenschap, milieu/ethiek, 
kunst, communicatie en media. Binnen deze themavelden kiezen we 
zelf onze onderwerpen.



Wat zijn onze 
themavelden? 
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IDENTITEIT 
‣ identiteit en de bescherming er van 

‣ kinderjaren 

‣ gedachten, gevoelens en uitdrukken er van 

‣ mijn gezin, mijn familie 

‣ weerbaarheid 

‣ jongerencultuur 

‣ …. 

VRIJZINNIG HUMANISME 
‣ vrijheid van gedachten, geweten en 

levensbeschouwing 

‣ lentefeest en feest vrijzinnige jeugd 

‣ vrijzinnig humanistische waarden 

‣ recht op een waardig leven 

‣ omgaan met verlies, verdriet en dood 

‣ …

SAMENLEVEN, DEMOCRATIE EN 
BURGERSCHAP 

‣ samenleven, hoe doe je dat? 

‣ kinderrechten 

‣ democratie 

‣ burgerschap: wereldburger, vrede,… 

‣ …. 

-

WAAIER VAN LEVENSBESCHOUWINGEN 
‣ verschillende levensbeschouwingen 

‣ gebruiken, symbolen en feesten 

‣ leven in een levensbeschouwelijke diverse 
samenleving 

‣ …. 

-

ECONOMIE 
‣ geld 

‣ arbeid en werk 

‣ kinderarbeid 

‣ consumeren 

‣ vrije tijd 

‣ …. 

-

WETENSCHAP 
‣ op onderzoek 

‣ wat eet ik eigenlijk 

‣ evolutie: darwin 

‣ dat heb je van mij….erfelijkheidsleer 

‣ …. 

-



4

MILIEU EN ETHIEK 
‣ mijn leefomgeving 

‣ mens en natuur 

‣ duurzame ontwikkeling 

‣ mens en dier 

‣ …. 

-

MEESTER SVEN NCZ

KUNST 
‣ vrijzinnig humanistische levenskunst 

‣ dromen, verbeelding en fantasie 

‣ geluk - levensvreugde 

‣ artistieke expressie 

‣ …. 

-

COMMUNICATIE EN MEDIA 
‣ recht op informatie 

‣ mediawijsheid 

‣ sociale media/games 

‣ waarnemen, beelden en beeldvorming 

‣ communicatie en communicatievaardigheden 

‣ …. 

-

NCZ EEN VAK MET EEN BREDE ONDERSTEUNING. 
Als leerkracht NCZ werken we graag samen. Dat is ook nodig om onze feesten levendig te houden 
omdat ze volledig door de leerkrachten georganiseerd worden. Wij vormen daarvoor hechte groepen 
van leerkrachten die mekaar helpen en ondersteunen. Zo leren wij ook graag van mekaar. Maar het 
vrijzinnig humanisme is meer dan enkel de leerkrachten. Wij vinden ook veel ondersteuning bij de 
huizen van de mens, diverse humanistische organisaties en onze inspectie. Zo werd onlangs de website 
https://nczedenleer.be/nl gelanceerd. Zowel leerkrachten als leerlingen en hun ouders vinden hier 
antwoorden op veel vragen rond NCZ. Neem zeker eens een kijkje, je vindt er een schat aan informatie.

https://nczedenleer.be/nl
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