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 DEMOCRATIE 
Welkom bij de EDUbox ‘Democratie’,  
een samenwerking van het Vlaams Parlement en VRT NWS

 DE BENODIGDHEDEN 
Wat hebben we allemaal nodig?

 !Twee tot zes jonge mensen die een mening hebben.
 !Een laptop, iPad of smartphone om video’s te bekijken.
 !Een wifinetwerk.

vrt.be/nl/vrtonderwijs/edubox
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 HET OVERZICHT 
De EDUbox ‘Democratie’ heeft vier hoofdstukken.

Nadat je de vier verschillende onderdelen hebt doorlopen, sta je sterker in je schoenen.
1. We starten met beslissingen voor ons eigen eiland.
2. We doen hetzelfde maar nu voor de plaats waar we wonen.
3. We gaan aan de slag met enkele scenario’s die uit het leven gegrepen zijn.
4. We geven je inspirerend materiaal om nog meer te weten te komen.
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Welkom. Hier begint jouw avontuur. Weet je al wat jouw bestemming is? 
Tropische stranden, groene heuvels of zinderende woestijnen? Houd je 
ticket goed vast, want hier gaan we.

Klaar voor vertrek? Ready… set… vertrokken!“

 DEEL 01 
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 MAYDAY, MAYDAY!  
 PUUT PUUT  
 WIEWOEWIEWOE! 
Je schrikt wakker in je vliegtuigstoel. Wat gebeurt er?!

De stewardessen lopen rond als kippen zonder kop, iedereen is in 
paniek, je zuurstofmasker bengelt voor je neus. Je kijkt door het 
raampje: de motoren staan in brand! 

 Help, we crashen! 

De piloot kan het vliegtuig gelukkig nog net redden. Je landt op een 
onbewoond eiland midden in de zee. 

“
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 Je leeft nog! 
Jij en 250 andere overlevenden, waaronder heel wat kinderen, 
bejaarden en gewonde mensen, zijn gestrand op een onbewoond eiland.

Via een satelliettelefoon hebben jullie contact kunnen leggen met 
het thuisfront. Ze weten dus dat jullie hier vastzitten. Maar door een 
vulkaanuitbarsting op een naburig eiland kunnen er geen vliegtuigen 
vertrekken voor een reddingsoperatie. Het is te gevaarlijk.

Helaas kan het nog weken, misschien zelfs maanden duren voor je 
gered kan worden.

Dat betekent dat je hier voorlopig vastzit. Hopelijk slaag je erin om 
goede afspraken te maken met de andere overlevenden!

“
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 VIDEO "

IVAN DE VADDER: LEGT UIT
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 WAT NU? 
Om te overleven zal je samen met de andere eilandbewoners  
 over vier belangrijke zaken  moeten praten. Want alleen door samen te werken en 
keuzes te maken, zal je het kunnen overleven.

Volg de instructies hieronder:
1. Vorm een groepje met maximum vijf andere eilandbewoners.
2. Los de vier belangrijke vraagstukken op.  Die vind je terug op de groene  

 spelkaarten. 
3. Bij elk vraagstuk zijn er vier mogelijke oplossingen.  Kies de oplossing die volgens  

 jouw groep de beste is.  De oplossingen die je niet goed vindt, leg je opzij.
4.  Leg daarna je gekozen oplossingen bij elkaar.  Zo vorm je je eiland. 

Eilandbewoners, we wensen jullie veel succes! Hopelijk tot snel!
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 OPDRACHT 01 
Neem nu de groene spelkaarten bij de hand en vorm jullie eiland.

 ! Er zijn vier vraagstukken die telkens één deel van het eiland vormen. 
 ! Elk vraagstuk heeft vier mogelijke oplossingen.
 ! Overleg en beslis met je groepje welke oplossing jullie de beste lijkt.
 ! Houd je gekozen oplossing bij de hand.
 ! Stel met de vier oplossingen jullie eiland samen.

Tip: gebruik pagina 9 om jullie eiland op te bouwen.?
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 WIE NEEMT DE    

 BESLISSINGEN?  

 HOE NEMEN WE     
 DE BESLISSINGEN?   

 WELKE RECHTEN  
 HEB JE? 

 WIE HEEFT  
 WELKE MACHT? 
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 DISCUSSIE 
Het zit erop, de vier belangrijke beslissingen zijn genomen. 

Welkom op eiland ………………… (geef je eiland een naam).

Bespreek nu in de klas de verschillende eilanden. Deze vragen kunnen je helpen:
1. Welke beslissingen hebben jullie genomen?
2. Was er veel discussie binnen je groep?
3. Waarover waren jullie het (on)eens?
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 DEEL 02 
In dit tweede deel kijken we even naar een ander ‘eiland’: Vlaanderen of België. Want ook 
bij ons zijn er ooit beslissingen genomen rond leiderschap, rechten…

Volg de instructies op het volgende kaartje.
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 OPDRACHT 02 
1. Neem een foto van jullie eiland uit opdracht 01.
2. Breek jullie eiland af, en verzamel alle spelkaarten uit opdracht 01.
3. Gebruik nu diezelfde spelkaarten om België/Vlaanderen te vormen. Jullie 

zullen dus de vier vraagstukken opnieuw moeten overlopen, en er deze keer de 
oplossing uithalen die volgens jullie past bij België/Vlaanderen.

Denk daarbij goed na over ons kleine land, met zijn 
verkiezingen, parlementen, Vlaanderen en Wallonië, Brussel 
als hart van de Europese Unie…

Hoe zit het hier met leiderschap (1), het politiek systeem (2), 
rechten (3) en de verdeling van de macht (4)? 

?
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 OPDRACHT 02 
 OPLOSSING 
Denk je dat je de juiste kaarten gekozen hebt om ons land te maken? 

De oplossingen vind je op de volgende vier kaarten.
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 01 WIE NEEMT  
 DE BESLISSINGEN? 
Oplossing:  een groep 

Ons land is een democratie. ‘Democratie’ komt van het Griekse deimos (volk) en kratein 
(heersen) en betekent letterlijk: volksheerschappij. In een democratie neemt het volk dus 
de beslissingen, maar met 11 miljoen Belgen en 6,5 miljoen Vlamingen is het heel moeilijk 
om alles voortdurend samen te beslissen. 

In de praktijk vertaalt de democratie zich in België in een  stemplicht voor alle burgers 
vanaf 18 jaar met de Belgische nationaliteit.  De burgers brengen hun stem uit tijdens 
verkiezingen, waar ze hun vertegenwoordigers kiezen. Deze vertegenwoordigers 
zullen in overleg met elkaar beslissingen nemen. In België mag elke volwassen burger 
met Belgische nationaliteit dus stemmen, maar de beslissingen over de regels in de 
samenleving worden genomen door de vertegenwoordigers, een groep dus.
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 02 HOE NEMEN  
 WE BESLISSINGEN? 
Oplossing:  onderhandeling via vertegenwoordiging 

Ons land is een parlementaire democratie. Politieke partijen spelen daarin een 
belangrijke rol. Die partijen stellen kandidatenlijsten op bij de verkiezingen en daaruit 
verkiezen wij volksvertegenwoordigers.  Zij verdedigen in het parlement de mening 
van de politieke partij waartoe ze behoren. 

Partijen die samen besturen, zijn het niet altijd eens over bepaalde zaken. Deze 
tegenstellingen moeten ze overbruggen; ze moeten compromissen sluiten door te 
onderhandelen. Dat is niet gemakkelijk, omdat de voorkeuren van de partijen sterk 
kunnen verschillen. Een compromis bereiken vraagt veel tijd en overleg.
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 03 WELKE RECHTEN  
 HEB JE? 
Oplossing:  basisrechten + recht op bescherming + recht om mee te beslissen 

België is een democratische rechtsstaat. Alle Belgen hebben dezelfde rechten; dat staat 
zo in onze Grondwet. Niet alleen de Rechten van de Mens, maar ook de Kinderrechten 
werden door België in een verdrag ondertekend. De rechten van minderheidsgroepen, 
vrouwen en kinderen worden extra beschermd en er wordt gestreden tegen 
discriminatie. 

In België heb je, naast de basisrechten, het recht op bescherming tegen verschillende 
vormen van geweld, misbruik of discriminatie. Ook heb je het recht om te betogen, het 
recht om te vergaderen en het recht om mee te beslissen.  Je mag dus deelnemen  
 (= participeren) aan het maatschappelijk leven. 
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 04 DE VERDELING  
 VAN DE MACHT 
Oplossing:  een gedeelde macht 

In België geldt een scheiding van machten.

 Dat betekent dat de macht in drie verdeeld is: 
1. De wetgevende macht is het parlement. In het parlement worden wetten of 

decreten gestemd. Als een meerderheid akkoord gaat, wordt de wet of het decreet 
goedgekeurd.

2. De uitvoerende macht is de regering. Zij moet deze wetten of decreten in praktijk 
omzetten en wordt gecontroleerd door het parlement. 

3. De rechterlijke macht zijn de rechtbanken- en hoven. Zij spreken recht en passen het 
recht toe. Zij spreken zich uit over straffen als de wetten niet worden nageleefd.
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 DEEL 03 
Een land heeft niet enkel te maken met beslissingen rond leiderschap, een politiek 
systeem, rechten en de verdeling van de macht. Elke dag worden landen geconfronteerd 
met problemen waarvoor een oplossing moet worden gevonden. En dat is niet altijd even 
eenvoudig, zoals je zelf dadelijk zal merken.
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 OPDRACHT 03 
In het derde deel krijgen jullie enkele uitdagingen voorgeschoteld. De 
scenario’s zijn uit het leven gegrepen.

 ! Neem de rode kaartjes erbij.
 ! Bij elk scenario/uitdaging horen vier (soms vijf) mogelijke oplossingen.
 ! Bespreek in groep de verschillende oplossingen per scenario/uitdaging.
 ! Kies er de oplossing uit die jullie de beste vinden.
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 IS HET EEN VLIEGTUIG, IS HET EEN VOGEL? 
Neen, dat is het niet. Het is een reddingshelikopter! 

Ze hebben je gevonden! Het avontuur zit erop.

Na enkele maanden word je, samen met de 250 andere overlevenden, gered van het 
eiland. De reddingswerkers treffen op je eiland een echte, werkende mini-samenleving 
aan. Dat komt allemaal door de keuzes die je hebt gemaakt: proficiat! Samenwerken om 
te overleven, dat heb je goed begrepen. 

SLOT: IVAN DE VADDER
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 WIST JE DAT... 
Je hebt nu geleerd hoe een samenleving er kan uitzien, en uit welke oplossingen je 
allemaal kan kiezen.  Wist je dat de verschillende oplossingen in dit spel geïnspireerd 
zijn door de visies van de Vlaamse partijen?  

Als je wilt ontdekken welke partij het beste bij jouw persoonlijke overtuiging past, vul dan 
zeker eens de STEMTEST in.

De STEMTEST vind je op:
 !De website van het De Kracht van je Stem.
 !De website van VRT NWS.

Wil je weten waar de Vlaamse politieke partijen voor staan, en wat hun belangrijkste 
standpunten zijn? Bekijk dan zeker de websites van de partijen zelf. Ook op de site van De 
Kracht van je Stem vind je info over de partijen.
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 DEEL 04 
Ben je ondertussen een beetje gebeten door de politieke microbe? Heb je begrepen dat 
een democratie vooral pientere denkers zoals jij nodig heeft? Discussieer je graag met 
respect voor andere meningen?

Dan heb je misschien wel interesse in wat meer informatie. Kijk op pagina 23 en 24 voor 
enkele interessante websites en kanalen:
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1. De Kracht van je STEM:  

De Kracht van je Stem is het educatieve aanbod van het 
Vlaams Parlement over democratie, politiek en burgerzin. 
Beleef de democratie en kom een dag naar het Vlaams 
Parlement. Zoek je weg in de politiek en kruip in de rol van een 
volksvertegenwoordiger. 
 
De Kracht van je Stem biedt heel wat materiaal aan:

 !  Website dekrachtvanjestem.be
 ! Filmpje youtu.be/-Alu8IUYy1M
 ! Politiek woordenboek dekrachtvanjestem.be/bij-u-in-de-klas/politiek-woordenboek
 ! Snaportages dekrachtvanjestem.be/bij-ons-het-vlaams-parlement/snaportage 

2. VRT NWS KLAAR  
KLAAR is een project van VRT NWS. KLAAR biedt wekelijks video’s 
aan met duiding bij het nieuws, op maat van jongeren. KLAAR 
zorgt ervoor dat een ingewikkeld of gevoelig onderwerp op een 
duidelijke manier wordt uitgelegd. 
onderwijs.hetarchief.be/klaar/archief 

3. De verkiezingen uitgelegd 
vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2018/09/verkiezingen-uitgelegd 
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4. BELvue-museum 

BELvue is een museum over België, de Belgische geschiedenis en ons land als centrum van 
democratie. 
Meer informatie vind je op belvue.be. 

5. Boekentips 
Heel wat populaire boeken en films gaan over politiek. Soms ook boeken en films waar je het niet 
meteen van verwacht. Ontdek ze hier en laat je verrassen: 

 ! De divergent-trilogie: de boeken van Veronica Roth zijn ondertussen ook verfilmd.
 ! Animal Farm; 1984: romans van George Orwell.
 ! Brave New World: dystopische roman van Aldous Huxley.
 ! The Hunger Games-trilogie: de boeken van Suzanne Collins zijn ondertussen ook verfilmd.
 ! The Snowpiercer: film uit 2013. 

6.  Toptip:  Bezoekerscentrum Vlaams Parlement 
Ga met jouw school of klas naar het Vlaams Parlement en breng 
een bezoek aan het gloednieuwe Bezoekerscentrum. Je wordt 
hier wegwijs gemaakt in de politiek en leert de spelregels van de 
democratie.


