
Deugdenproject België zoekt getuigenissen! 

 
Even voorstellen 

Deugdenproject België is een nationale organisatie 
als deel van het Internationale Deugdenproject - The 
Virtues Project™. 

The Virtues Project™ is een pedagogisch project dat 
mensen bewuster leert om te gaan met de ethiek van 
opvoeding en karakteropbouw. 

Het begeleidt onder meer leerkrachten om een 
veilige, zorgende klassfeer te creëren waar kinderen 

optimaal kunnen ontwikkelen. Het ondersteunt opvoeders en begeleiders in 
het creëren van optimale groeikansen voor elk kind en elke volwassene. 
 

Het Deugdenproject baseert zich op de deugden en op het toepassen van de 
Vijf Strategieën. Deze strategieën bieden een kader voor het pedagogisch 

project van elke school of voorziening. Ze helpen leerkrachten en leerlingen 
om te leren en te leven naar de hoogste waarden. Het geeft een stevige basis 
aan opvoeders-begeleiders en kinderen/volwassenen om samen 

betekenisvolle doelen te stellen. 
  
The Virtues Project™ werd in 1991 opgericht te  Canada door Linda Kavelin-

Popov, Dr. Dan Popov en John Kavelin. Tijdens het Internationale Jaar van 
het Gezin werd The Virtues Project™ door de Verenigde Naties erkend als 

“modelprogramma voor alle gezinnen van alle culturen.” 
 
Onze oproep 

We weten dat er in tal van scholen en instellingen in Vlaanderen en Brussel 
met (delen van) het Deugdenproject wordt gewerkt. Omdat wij absoluut 

overtuigd zijn van de kracht en de waarde van het Deugdenproject, willen we 
vanaf september 2020 scholen en instellingen een erkenning geven onder de 
vorm van een label of waarmerk. 

 
In die tussentijd zoeken we zo veel mogelijk getuigenissen en voorbeelden 
van leerkrachten, opvoeders, scholen en instellingen die met elementen van 

het Deugdenproject werken. Hoe integreer jij de deugdentaal in jouw lessen 
of activiteiten? Is het klas-, leefgroep- of schoolreglement gebaseerd op de 

deugden? Hoe geef jij rust, bezinning, reflectie en vreugde vorm? Richt jij de 
leerlingen naar bepaalde deugden als ze het even moeilijk hebben? Werken 
de deugden door in het team? 

 
Stuur een verslagje, fotomateriaal, een filmpje of een andere creatieve 
neerslag naar deugdenproject@outlook.be vóór 15 mei 2020. Alle 

inzendingen maken kans op één van de drie prijzen: 
- 1ste prijs: gratis basiscursus (12 uur te plannen over 2, 3 of 4 dagen) 

voor een groep van maximum 15 personen. 
- 2e prijs: een sessie equicoaching (coaching met behulp van paarden) 

met ondersteuning van de strategieën van het Deugdenproject. 

- 3e prijs: een teambuildingactiviteit gebaseerd op het Deugdenproject. 

mailto:deugdenproject@outlook.be


 

Belangrijk! Met het doorsturen van verslagen, fotomateriaal, filmpjes … 
verklaar je je akkoord dat wij dit op onze Facebookpagina 

www.facebook.com/virtuesbelgium plaatsen. 
 
 

 
Ons doel 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 willen we scholen en voorzieningen die met 

het Deugdenproject werken een waarmerk toekennen. Dit waarmerk van het 
Deugdenproject geeft aan dat scholen of instellingen hun pedagogisch plan 

baseren op de filosofie van het Deugdenproject en dat de Vijf Strategieën 
tastbaar aanwezig zijn in de werking. 
Heb je interesse in de voorwaarden om dit waarmerk te bekomen. Contacteer 

ons! 
 

 
 
Voor meer info over het Deugdenproject: www.virtuesbelgium.org 

Vragen en inlichtingen: deugdenproject@outlook.be  
 
 

Het bestuur van Deugdenproject België: 
Gerrit De Moor 

Katrien Welvaert 
Fatima Chaoui 
Annelore Lauwereys 

Filip D’Hooghe 

http://www.facebook.com/virtuesbelgium
http://www.virtuesbelgium.org/
mailto:deugdenproject@outlook.be

