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Aansluiting Kwink voor burgerschap bij Kwink voor SEL schooljaar 2022-2023

onderbouw middenbouw bovenbouw

Les 1 Hulp nodig?
Competentie: Besef van de ander
Sluit aan bij de eerste weken van het schooljaar 
wanneer de groepsafspraken worden gemaakt. 
Past ook bij Kwink-les 13 over hulp vragen en les 
14 over iemand helpen.

Regels en rechten
Competentie: Besef van jezelf
Sluit aan bij de eerste weken van het schooljaar 
wanneer de groepsafspraken worden gemaakt.  
Past ook bij les 4 van Kwink over de ander duidelijk 
maken wat je van hem verwacht.

Mensenrechten zijn nodig
Competentie: Besef van jezelf, Besef van de ander
Sluit aan bij de eerste weken van het schooljaar 
wanneer de groepsafspraken worden gemaakt.  
Past ook bij les 4 van Kwink over de ander duidelijk 
maken wat je van hem verwacht.

Les 2 Wie is de baas?
Competentie: Keuzes maken
Past bij Kwink-les 5 over positief communiceren  
en bij les 19 over samenwerken.

Wie heeft het hier voor het zeggen?
Competentie: Relaties hanteren
Past bij Kwink-les 5 over positief communiceren en bij 
les 19 over je eigen taak/rol benoemen in de samen-
werking met anderen.

Onze democratische rechtsstaat
Competentie: Keuzes maken
Past bij Kwink-les 5 over positief communiceren en bij 
les 19 over je eigen taak/rol benoemen in de samen-
werking met anderen.

Les 3 Anders zijn, hetzelfde mogen 
Competentie: Besef van de ander
Sluit aan bij Kwink-les 1 waarin het gaat over 
elkaar beter leren kennen en bij les 7 waarin het 
gaat over het vieren van verschillen.

Iedereen is anders en gelijkwaardig
Competentie: Besef van de ander
Sluit aan bij Kwink-les 1 waarin het gaat over elkaar 
beter leren kennen en bij les 7 waarin het gaat over 
het herkennen en waarderen van verschillen tussen 
klasgenoten.

Gelijke behandeling en het tegengaan  
van discriminatie
Competentie: Besef van de ander
Sluit aan bij Kwink-les 1 waarin het gaat over elkaar 
beter leren kennen en bij les 7 waarin het gaat over 
het herkennen en waarderen van verschillen tussen 
klasgenoten. Tot slot bij les 5 over positief 
communiceren.

Les 4 Iedereen naar school
Competentie: Besef van de ander
Deze les is een goede aanvulling op de eerste 
twee lessen van Kwink, waarin een start wordt  
gemaakt met het nieuwe schooljaar. Een mooi 
moment om te ontdekken dat ieder kind recht 
heeft op onderwijs.

Mensenrechten altijd en overal
Competentie: Besef van jezelf, Besef van de ander
Deze les sluit aan bij les 2 van Kwink over het creëren 
van een veilige groep, bij les 5 over positief communi-
ceren en bij les 10 over de Keuze-check.

Mediawijs
Competentie: Zelfmanagement, Keuzes maken
Deze les sluit aan bij les 2 van Kwink over het creëren 
van een veilige groep en bij les 5 over positief commu-
niceren. Verder ook bij les 9 over het laten zien waar je 
voor staat als er gepest wordt, en bij les 16 over weten 
waardoor heftige emoties bij jezelf veroorzaakt worden 
en wat je kunt doen.

Les 5 Houd het schoon!
Competentie: Keuzes maken
Past bij Kwink-les 15 waarin het maken van keuzes 
centraal staat.

Bij jou in de buurt
Competentie: Keuzes maken
Past bij Kwink-les 15 waarin het maken van keuzes 
centraal staat.

Verantwoordelijkheid voor je leefomgeving
Competentie: Keuzes maken
Past bij Kwink-les 11 over weten hoe persoonlijke  
kwaliteiten bijdragen aan een prettige groep en  
les 15 waarin het maken van keuzes centraal staat.
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Les 6 Het gezin
Competentie: Besef van de ander
Sluit aan bij Kwink-les 1 over het verkennen van 
een nieuwe groep en bij les 7 over het ontdekken 
en vieren van verschillen. 

Bij ons thuis
Competentie: Besef van jezelf
Sluit aan bij Kwink-les 1 over vertellen over jezelf en 
ontdekken wie je klasgenoten zijn en bij les 7 over 
het herkennen en waarderen van verschillen tussen 
klasgenoten. 

Van huis uit
Competentie: Besef van jezelf
Sluit aan bij Kwink-les 1 over vertellen over jezelf en 
ontdekken wie je klasgenoten zijn en bij les 7 over 
het herkennen en waarderen van verschillen tussen 
klasgenoten. 

Les 7 Racisme
Competentie: Besef van de ander
Past bij les 7 van Kwink over het ontdekken en vie-
ren van verschillen, maar ook bij les 5 over elkaar 
waarderen. Tot slot ook bij les 16 over heftige emo-
ties herkennen bij jezelf en weten wat je kunt doen.

Racisme
Competentie: Besef van jezelf, Besef van de ander
Past bij les 7 van Kwink over verschillen tussen klasge-
noten herkennen en waarderen, maar ook bij les 5 over 
aanvoelen wat de ander voelt en hoe hij zal reageren. 
Verder ook bij les 9 over laten zien waar je voor staat 
als er gepest wordt en bij les 16 over heftige emoties 
herkennen bij jezelf en weten wat je kunt doen.

Vooroordelen en racisme
Competentie: Besef van jezelf, Besef van de ander
Past bij les 7 van Kwink over verschillen tussen klasge-
noten herkennen en waarderen, maar ook bij les 5 over 
aanvoelen wat de ander voelt en hoe hij zal reageren. 
Verder ook bij les 9 over laten zien waar je voor staat als 
er gepest wordt en bij les 16 over heftige emoties her-
kennen bij jezelf en weten wat je kunt doen.

Les 8 Je zegje doen (verkiezingen) 
Competentie: Keuzes maken
Deze les past bij Kwink-les 7 over het ontdekken 
dat klasgenoten anders zijn dan jijzelf en bij les 15 
over het maken van keuzes waarbij je aandacht 
hebt voor jezelf en voor de ander. Tot slot ook bij les 
18 over het kunnen vertellen wat je gehoord hebt 
(feedback krijgen en daar iets mee doen).

Je mening wordt gehoord (verkiezingen)
Competentie: Keuzes maken
Deze les past bij Kwink-les 7 over het herkennen en 
waarderen van verschillen tussen klasgenoten en bij 
les 15 over het maken van keuzes waarbij je aandacht 
hebt voor jezelf en voor de ander. Tot slot ook bij les 
18 over het kunnen vertellen wat je gehoord hebt 
(feedback krijgen en daar iets mee doen).

Jouw stem telt mee (verkiezingen)
Competentie: Keuzes maken, Besef van de ander
Deze les past bij Kwink-les 7 over het herkennen en 
waarderen van verschillen tussen klasgenoten en bij 
les 15 over het maken van keuzes waarbij je aandacht 
hebt voor jezelf en voor de ander. Tot slot ook bij les 
18 over het kunnen vertellen wat je gehoord hebt 
(feedback krijgen en daar iets mee doen).

Les 9 Mediawijsheid 
Competentie: Keuzes maken
Deze les sluit aan bij les 2 van Kwink over bijdragen 
aan een veilige groep, bij les 5 over positief 
communiceren en bij les 10 over de Keuze-check.

Mediawijsheid
Competentie: Keuzes maken
Deze les sluit aan bij les 2 van Kwink over bijdragen 
aan een veilige groep, bij les 5 over positief 
communiceren en bij les 9 over laten zien waar je 
voor staat als er gepest wordt. Tot slot past ook les 10 
over de Keuze-check. 

Mediawijs
Competentie: Keuzes maken
Deze les sluit aan bij les 2 van Kwink over bijdragen 
aan een veilige groep, bij les 5 over positief 
communiceren en bij les 9 over laten zien waar je 
voor staat als er gepest wordt. Tot slot past ook les 10 
over de Keuze-check. 

KWINK VOOR
BURGERSCHAP

EN MENSENRECHTEN



KWINK VOOR
BURGERSCHAP

EN MENSENRECHTEN

© Kwintessens

Aansluiting Kwink voor burgerschap bij Kwink voor SEL schooljaar 2022-2023

onderbouw middenbouw bovenbouw

Les 
10

Hoe groot is jouw wereld? 
Competentie: Besef van de ander
Deze les past bij les 1 en les 12 van Kwink over 
elkaar beter leren kennen en bij les 7 over het 
ontdekken en vieren van verschillen.

Een plek voor iedereen (globalisering)
Competentie: Besef van de ander
Deze les past bij les 1 van Kwink over vertellen over 
jezelf en ontdekken wie je klasgenoten zijn, bij les 7 
over het herkennen en waarderen van verschillen 
tussen klasgenoten en bij les 12 over begrijpen hoe 
de ander de wereld ziet.

Gedwongen migratie
Competentie: Besef van de ander
Deze les past bij les 1 van Kwink over vertellen over 
jezelf en ontdekken wie je klasgenoten zijn, bij les 7 
over het herkennen en waarderen van verschillen 
tussen klasgenoten en bij les 12 over begrijpen hoe 
de ander de wereld ziet.

Les 
11

Technologisch burgerschap 
Competentie: Besef van jezelf
Deze les past bij Kwink-les 10 over de Keuze-check. 

Technologisch burgerschap 
Competentie: Besef van jezelf
Deze les past bij Kwink-les 10 over de Keuze-check. 

Technologisch burgerschap 
Competentie: Besef van jezelf
Deze les past bij Kwink-les 10 over de Keuze-check. 

Les 
12

Politie en rechten 
Competentie: n.v.t.
Deze les past bij Kwink-les 13 over hulp zoeken.

Rechtspraak 
Competentie: Besef van jezelf
Deze les past bij Kwink-les 13 over hulp zoeken als je 
er zelf niet uitkomt.

Rechtspraak 
Competentie: Besef van jezelf
Deze les past bij Kwink-les 13 over hulp zoeken als je 
er zelf niet uitkomt.


