NCZ in beweging

Leerkracht NCZ worden?
Alle informatie en opleidingen vind je op
www.ribz.be.

NCZ is een vak in beweging. Doorheen het school
jaar worden verschillende evenementen georganiseerd voor leerkrachten en leerlingen.

NIET-CONFESSIONELE
ZEDENLEER

De inspecteurs-adviseurs richten op regelmatige basis studie- en inspiratiedagen in ter ondersteuning van de leerkracht.
Er zijn twee grote niet-confessionele zedenleer wedstrijden: de Digimores Debatwedstrijd (mee georganiseerd door Hujo, de humanistische jongeren)
en de Sapere Aude wedstrijd. In de Debatwedstrijd staan de retorische kunsten van de leerlingen
uit de derde graad van het secundair onderwijs centraal. Na provinciale voorrondes volgt er een grote
finale. Bij de Sapere Aude wedstrijd is creativiteit het
sleutelwoord. Leerlingen uit de derde graad van het
lager onderwijs en alle graden van het secundair sturen een werkstuk op in een zelf te kiezen vorm.
Tijdens de Week van de Verlichting aan de VUB is er
een scholierendag waarop leerlingen uit de derde
graad secundair onderwijs zich kunnen verdiepen in
een vrijzinnig humanistisch thema.
Uiteraard zijn er ook de Lentefeesten en Feesten
Vrijzinnige Jeugd, twee belangrijke overgangsrituelen die worden georganiseerd door de Feestcomités en HVV (Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging), en
veelal ondersteund door de leerkrachten NCZ.
www.debatwedstrijd.be
www.hujo.be
www.sapere-aude.be
www.weekvandeverlichting.be
www.h-vv.be

deMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In een huisvandeMens ka je terecht
voor informatie, een luisterend oor (vrijzinnig huma
nistische begeleiding), de viering van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) en activiteiten
(gemeenschapsvorming).

deMens.nu (v.u.) - Federaal Secretariaat
Brand Whitlocklaan 87 bus 9, 1200 Brussel
T 02 735 81 92 - F 02 735 81 66
info@deMens.nu

bezoek ons op www.demens.nu

Een rebels schoolvak with a cause

Een vak met een mening

WE

Wat doen we eigenlijk op deze aardbol? Is geluk iets
dat je kan aanleren? Hoe werkt onze democratie?
Het vak niet-confessionele zedenleer schuwt de
moeilijke vragen niet. Opvoeden in zingeving is dan
ook geen eenvoudige aangelegenheid.

De gemeenschap van vrijzinnig humanistische organisaties ondersteunt het vak NCZ. De Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel worden vertegenwoordigd door
deMens.nu.
www.demens.nu

Niet-confessionele zedenleer, of kortweg NCZ, is
een vak dat inzet op autonoom denken en zingeven,
in een open geest en met belangstelling voor de wereld.
De leerlingen NCZ worden gedurende twaalf jaar
aangemoedigd tot kritisch denken en bewust handelen vanuit een vrijzinnig humanistische inspiratie.
De leraar NCZ begeleidt hen bij het stellen van onderzoekende vragen en beargumenteren van eigen
keuzes en posities. NCZ wil kinderen en jongeren
opvoeden tot mondige burgers met een hart voor
mens en milieu, en bovenal: een eigen mening.

Vrijzinnig humanisme
NCZ is een levensbeschouwelijk vak en steunt op
het vrijzinnig humanisme. Niet-confessioneel
betekent niet-godsdienstig.In plaats van geopenbaarde
waarheden staat het kritisch denkvermogen van de
mens centraal. Het recht op vrije meningsuiting en
het vrij onderzoek zijn voor vrijzinnig humanisten
kostbare goederen.
De realisatie van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens is in het vrijzinnig humanisme
een belangrijk streefdoel voor het creëren van een
samenleving waar mensen gelijkwaardig en vrij kunnen
zijn. Het vrijzinnig humanisme is een geëngageerde
levensbeschouwing en een voortrekker in het voeren
van de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Lesimpulsen

h NCZ

Samenspel NCZ is een autonome vereniging die
zich tot doel stelt de cursus niet-confessionele zedenleer te ondersteunen door o.a. het uitgeven van een
vakdidactisch tijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele zedenleer lager onderwijs. Op de website worden ook educatieve pakketten aangeboden.
www.samenspelncz.be

De RIBZ (Raad voor inspectie en begeleiding nietconfessionele zedenleer) maakt deel uit van de
georganiseerde vrijzinnig humanistische gemeenschap
en is verantwoordelijk voor het beheer van het vak nietconfessionele zedenleer. De inspecteurs-adviseurs
niet-confessionele zedenleer staan bij delegatie en
onder toezicht van de RIBZ in voor het voordragen,
begeleiden en beoordelen van de leerkrachten.
Op de site van de RIBZ vind je onder andere de
contactgegevens van de inspecteurs-adviseurs en
informatie over de opleidingen en studiedagen.
www.ribz.be

Fakkeltjes vzw brengt drie magazines uit voor
kinderen die in het lager onderwijs niet-con
fessionele zedenleer volgen. De magazines worden
zowel binnen als buiten de lessen gelezen. Op
de website vind je extra digitale content zoals
video’s, quizjes en dossiers uit de vorige jaargangen.
www.fakkeltjes.be
Prik NCZ brengt een digitaal magazine uit voor
tieners die niet-confessionele zedenleer volgen
in de eerste graad van het secundair onderwijs.
www.prikncz.be

Op het online portaal van het vak niet-confessionele
zedenleer vind je een overzicht van de verschillende
organisaties die het vak NCZ ondersteunen, een
uitgebreide FAQ en de leerplannen.
Je kan er ook intekenen op de nieuwsbrief NCZ ‘In
de kijker’. Deze nieuwsbrief brengt naast belangrijke
aankondigen extra lesimpulsen en speelt in op
belangrijke actuele gebeurtenissen.

De Werkgemeenschap Leraren Ethiek
(Digimores) is een platform door en voor
leerkrachten. Op de website kunnen leerkrachten
leermiddelen met elkaar delen. De regionale ont
moetingen vormen de ideale gelegenheid om les
ideeën en -ervaringen uit te wisselen.

www.nczedenleer.be

‘t MegaZijn is een uitleendienst met lesmateriaal
specifiek voor leerkrachten NCZ. Er is een MegaZijn
in Antwerpen en Brussel. Te ver van je deur? Bij een
huisvandeMens in je buurt helpen ze je graag op weg.

www.digimores.org

www.megazijn.be

