
Een lessenpakket voor een economie van de hoop voor het 5de en 6de jaar secundair onderwijs

De inhoud van deze lessen is geïnspireerd door het boek Kies voor 

Hoop van Luk Bouckaert, uitgegeven bij Garant (2017) die ons 

toestemming gaf om teksten uit het boek te gebruiken. Een andere 

inspiratiebron zijn de online lezingen van de Trends Leerstoel 

Economie van de Hoop aan de Universiteit Antwerpen in 

samenwerking met UCSIA en het SPES-forum. Deze lessen zijn 

gratis beschikbaar via www.ucsia.org of via klascement.

https://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044135459
http://www.ucsia.org


Deze lessen willen bijdragen tot een mentale shift 

in de economie. Het post-corona tijdperk met zijn 

grote ecologische en sociale uitdagingen biedt 

daartoe een bijzondere kans. De lessen zijn vooral 

geschikt voor de vakken economie en godsdienst

in het secundair onderwijs van België en 

Nederland. Ze zijn opgesteld voor leerlingen in het 

5de en 6de jaar ASO en TSO – of het VWO en 

HAVO. Met aanpassing zijn ze ook bruikbaar in het 

BSO of het VMBO. Per les staat aangegeven bij 

welke eindtermen de lessen passen. De lessen 

vormen een afgerond geheel maar de leraar kan

ze in functie van de klasnoden, het klasritme en 

de eigen inspiratie selectief gebruiken en 

aanpassen. We wensen de leraars veel inspiratie

toe en staan open voor alle mogelijke feedback.

We danken in het bijzonder de leraars Xavier 

Lefèvre (O.L.Vrouwcollege, Antwerpen) en Feike 

van den Oever (Campus Sint Ursula, Lier) voor

hun aandachtige lezing en kritische evaluatie van 

het lessenpakket. En Gilke Gunst (UCSIA) voor

haar nauweurige tekstredactie.

Dit lessenpakket werd voor u samengesteld door:

Prof. em. Luk Bouckaert (KULeuven)

Nynke van Uffelen (UCSIA/TU Delft)

Brecht Daneels (UAntwerpen)

De Trends Leerstoel Economie van de Hoop begon 

in februari 2020, nog net voor de coronapandemie 

toesloeg, met haar project om werk te maken van 

een sociale, zinvolle en dus hoopvolle economie. 

De pandemie biedt een geweldige kans om dit 

project te realiseren, omdat we de fundamenten 

waarop die economie gebouwd, door de 

maatschappelijke omwentelingen die het virus 

met zich meebracht, beter kunnen vatten. Een 

van de spirituele vaders van het concept 

‘economie van de hoop’ is Luk Bouckaert 

(KULeuven) die in zijn boek Kies voor Hoop de 

basisprincipes van een menselijkere economie op 

een originele wijze uit doeken doet. Want dat de 

economie aan een hervorming toe is, daar zijn we 

van overtuigt. Het lessenpakket maakt via allerlei

concrete opdrachten de leerlingen bewust van de 

basisprincipes van een op hoop geënte

economie. Zingeving en denken vanuit de 

toekomst staandaarbij centraal.


