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Algemene inleiding

De Kracht van je Stem

Verantwoording

Wie ben ik? Hoe sta ik tegenover de anderen? Zet ik mij samen met hen in om beslissingen te 
nemen? Hoe gedraag ik mij in mijn eigen kleine wereld? En in de grote wereld? Engageer ik mij?  
Ook politiek? 
Die vragen nodigen ons uit om stil te staan bij onszelf en de maatschappij waarin wij leven.  
De complexiteit ervan vereist steeds meer inzicht en flexibiliteit. Zij vraagt van ons bereidheid  
om oplossingen uit te werken, zin voor verantwoordelijkheid en waardebesef. 
De democratie is het kader om op al die vragen een antwoord te formuleren. Democratie heeft  
vele gedaanten. Zij uit zich niet alleen in maatschappelijke structuren maar ook en vooral door  
ons handelen. 
Wetenschappelijk onderzoek wijst op een verregaand gebrek aan kennis bij de Vlamingen over  
de staatsstructuur waarin zij leven en de plaats van de overheid daarin. Daarnaast is er een gebrek 
aan interesse en aan vertrouwen in de politiek. 

Met het educatief materiaal van De Kracht van je Stem willen we de doelstelling ruimer stellen dan 
alleen maar kennis van de instellingen. Ook de ontwikkeling van attitudes en vaardigheden die 
jongeren nodig hebben om democratisch te handelen, krijgt de nodige aandacht. Omdat je daar 
bovendien niet vroeg genoeg mee kunt beginnen, worden reeds in de derde graad van  
het basisonderwijs de fundamenten gelegd. 

Een rode draad door het materiaal is de dialoog. Democratische opvoeding wordt immers gedragen 
door dialoog. Het gesprek is de basis voor het samen zoeken naar oplossingen.  
De school is de plaats bij uitstek om inzicht te verwerven en vaardigheden te oefenen. De leerlingen 
kunnen er door actief te participeren kennismaken met de democratische spelregels. Hoewel de 
school niet onbegrensd nieuwe inhouden kan integreren in bestaande leerplannen, kan zij toch bij de 
creatieve uitbouw van een opvoedingsproject een eigen gezicht geven aan democratische 
opvoeding.

De Kracht van je Stem heeft een educatief aanbod voor de derde graad van het basisonderwijs, 
alle graden van het secundair onderwijs, voor studenten in de lerarenopleiding en voor leraren en 
docenten.

Het lesmateriaal past in de eindtermen van het onderwijs. Het kan door de leerkracht naar eigen 
goeddunken gebruikt worden in de lessen, maar het is ook uitstekend geschikt voor themadagen  
of projectweken in de klas of zelfs in de gehele school. 

Een overzicht van het educatief aanbod vind je op www.dekrachtvanjestem.be.
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Algemene doelstellingAlgemene doelstelling

De leerlingen verwerven kennis, inzichten, 
vaardigheden en attitudes die hen in staat 
stellen om als kritisch individu en burger te 
handelen in de samenleving, met name de 
eigen rechtsstaat, die functioneert binnen 
de internationale gemeenschap.

DoelstelDoelstellinlingengen

De doelstellingen gelden voor alle 
niveaus waarvoor educatief materiaal 
is ontwikkeld. Verder volgen bij elke 
module de doelstellingen die eigen 
zijn aan de derde graad van het 
basisonderwijs.
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Specifieke doelstellingenSpecifieke doelstellingen

Cognitieve doelstellingen 

De leerlingen 
 · verwerven inzicht en kennis in de vrijheden, rechten en plichten van de burger en in de rechten 

van het kind; 
 · verwerven inzicht in de wijze waarop ideeën en standpunten ontstaan en onder meer via 

consensusoverleg tot concrete beslissingen leiden; 
 · verwerven inzicht en kennis in de samenstelling en in de werking van de politieke instellingen 

en de besluit vorming op alle niveaus van de politieke overheid; 
 · verwerven inzicht in de rol van de overheid;
 · weten dat het beleid totstandkomt op basis van verschillende ideeën, standpunten en belangen; 
 · zien in dat elk beleid rekening moet houden met de beschikbare middelen; 
 · zien het belang in van de informatiekanalen en het mediagebeuren in een democratische 

samenleving. 

Vaardigheden 

De leerlingen 
 · kunnen informatie selecteren en kunnen die aanwenden om een dieper inzicht te verwerven in 

maatschappelijke thema’s en problemen; 
 · kunnen een probleem onderkennen en analyseren en kunnen alternatieve oplossingen vinden 

in verband met maatschappelijke thema’s en problemen; 
 · kunnen een eigen genuanceerde en gemotiveerde mening verwoorden over maatschappelijke 

thema’s en problemen en voorstellen die terzake worden gedaan en kunnen hun mening 
bijsturen;

 · kunnen besluitvormingsprocedures hanteren;
 · kunnen beslissingen in de praktijk omzetten en kunnen daarover feedback geven en 

ontvangen. 
 

Attitudes 

De leerlingen 
 · voelen de democratische basiswaarden aan en beleven ze (in het gezin, de klas, de school,  

de vriendenkring, de lokale gemeenschap, de internationale organisaties die werken met en 
voor jongeren); 

 · nemen een maatschappelijk engagement op en zetten zich persoonlijk in; 
 · aanvaarden de plaats van de burger en nemen actief deel aan het politieke leven; 
 · nemen een kritische houding aan ten opzichte van eigen en andermans mening en ten 

opzichte van informatie; 
 · brengen respect op voor opinies, argumenten en de waardigheid van de anderen in een 

multiculturele samen  leving en in een pluralistisch debat; 
 · nemen een kritische houding aan ten opzichte van institutionele vormen van macht en gezag; 
 · brengen respect op voor de democratische instellingen en procedures. 
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De informatiemap  
over democratie, 
 burgerzin en  politiek
Voor leerkrachten heeft De Kracht van je Stem een 
informatiemap over democratie, burgerzin en politiek 
ter beschikking. Ze is bedoeld voor alle leerkrachten die 
met het materiaal van De Kracht van je Stem willen wer-
ken, onafhankelijk van het vak dat of het leerjaar waarin 
zijn onderwijzen. Zij geeft een inhoudelijk kader voor 
de thema’s die aan bod kunnen komen en waar nodig 
wordt de historische achtergrond geduid.

De inhoud van de informatiemap en de modules van  
het leerlingenmateriaal lopen voor een groot deel gelijk.  

Module 1 behandelt mensenrechten en kinderrechten, 
module 2 democratie en rechtsstaat, module 3 verkiezingen 
en partijen en module 4 onze overheden en instellingen, 
hun bevoegdheid en werking. 
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Eindtermen

De doelstellingen van De Kracht van je Stem passen in de eind termen voor het  ba sisonderwijs  
en zijn erop gericht dat kinderen: 

 · basiscompetenties ontwikkelen die hen in staat stellen met vertrouwen zichzelf en hun 
omgeving steeds verder en diepgaander te exploreren; 

 · interesse ontwikkelen voor het leven van mensen, nu en in het verleden, hier en elders  
in de wereld; 

 · een basishouding van openheid en respect ontwikkelen tegenover natuur, mens en 
maatschappij; 

 · basisvaardigheden ontwikkelen om zelfstandig met informatie te leren omgaan. 

Elk van deze doelstellingen komt volwaardig aan bod in het materiaal van De Kracht van je Stem. 
Kinderen verwerven kennis en inzicht in zichzelf, in hun omgeving en in hun relatie tot die omgeving, 
verwerven vaardigheden om in interactie te treden met die omgeving en worden zij gestimuleerd tot 
een positieve houding ten aanzien van zichzelf en hun omgeving. 
Het materiaal sluit aan bij de eindtermen Mens en maatschappij. 
Ook bepaalde eindtermen uit de domeinen Natuur, Ruimte en Brongebruik, uit Muzische vorming,  
uit Nederlands en zelfs uit Lichamelijke opvoeding vinden een plaats in De Kracht van je Stem.  
Ten slotte is dit materiaal ook geënt op de leergebiedoverschrijdende eindtermen Leren leren en 
Sociale vaardigheden.

Een overzicht 1: 
(De attitudes worden met een asterisk (*) na het eindtermnummer aangeduid)

Eindtermen Omschrijving 
nummer

 Eindtermen Wetenschappen en techniek Eindtermen Wetenschappen en techniek

1. Natuur1. Natuur

Milieu   De leerlingen

 1.23* tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig  
  om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water;

 1.24 kunnen met concrete voorbeelden uit hun eigen omgeving illustreren hoe  
  mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.

1  Volledige informatie over de eindtermen kunt u vinden op https://onderwijsdoelen.be
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 Eindtermen Mens en maatschappij Eindtermen Mens en maatschappij

1. Mens1. Mens

Ik en mezelf  De leerlingen

 1.1* drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, 
  gedachten en waarderingen spontaan uit;

 1.2  kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen  
  illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn;

 1.3*  tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het  
  eigen kunnen.

Ik en de ander  De leerlingen

 1.4 kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar  
  herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen;

 1.5* tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze  
  minder sterk zijn;

 1.6*  tonen in een eenvoudige conflictsituatie in de omgang met leeftijdgenoten de  
  bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing.

Ik en de anderen: in groep 

  De leerlingen 

 1.7* hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties  
  binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.

2. Maatschappij2. Maatschappij

Sociaal-economische verschijnselen 

  De leerlingen 

 2.3 kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een  
  collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt;

 2.5*  beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de media.

Sociaal-culturele verschijnselen   

  De leerlingen

 2.7* kunnen er in hun omgang met leeftijdgenoten op discrete wijze rekening mee  
  houden dat niet alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen als zijzelf;

 2.8  kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende  
  waarden en normen bezitten.

Politieke en juridische verschijnselen 

  De leerlingen 

 2.13 kunnen het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de  
  Rechten van het Kind. Ze zien daarbij in dat de rechten en plichten complementair zijn;

 2.14  kunnen op een eenvoudige wijze uitleggen dat verkiezingen een basiselement zijn  
  van het democratisch functioneren van onze instellingen; 

 2.15  kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het  
  welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen;

 2.16  weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van het federale België en  
  dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elk een eigen  
  bestuur heeft waar beslissingen worden genomen;

 2.17  kennen de erkende symbolen van de Vlaamse Gemeenschap (met name feestdag,  
  wapen, vlag, volkslied en memoriaal).
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3. Tijd3. Tijd

Dagelijkse tijd  De leerlingen

 3.3 kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling  
  en planning in de tijd opmaken.

Historische tijd

 3.8 kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand,  
  die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd,  
  vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.

4.  Ruimte4.  Ruimte

Oriëntatie- en kaartvaardigheid 

  De leerlingen 

 4.5 kunnen begrippen zoals wijk, gehucht, dorp, deelgemeente, fusie gemeente, stad,  
  gemeenschap, land en continent in een juiste context gebruiken;

 4.6  hebben een voorstelling van de kaart van Vlaanderen en van België zodat ze in  
  een praktische toepassingssituatie de gemeenschappen, de provincies en  
  de provinciehoofdplaatsen kunnen aanwijzen.

Verkeer en mobiliteit 

  De leerlingen 

 4.14 kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving lokaliseren;

 4.15  beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor  
  coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich  
  zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route;

 4.16*  tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.

5.  Brongebruik5.  Brongebruik

   De leerlingen 

 5.1 kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

 Eindtermen Muzische vorming Eindtermen Muzische vorming

3.  Drama3.  Drama

  De leerlingen 

 3.2 kunnen spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en  
  beweging de expressie kan vergroten;

 3.3  kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen)  
  en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven;

 3.5  kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel;

 3.6  kunnen een aan de speelsituatie aangepaste en aangename spreektechniek  
  ontwikkelen (arti culatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte) en verschillende  
  verbale en non-verbale spelvormen improviseren.

5.  Media5.  Media

  De leerlingen 

 5.4 kunnen een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audio visuele  
  aanbod een relativerende plaats toekennen;

10 3e graad basisonderwijs



 5.5  kunnen eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevings wereld  
  herkennen, onderzoeken en vergelijken.

6.  Attitudes6.  Attitudes

  De leerlingen 

 6.5* kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen 
  en andere culturen.

 Eindtermen Nederlands Eindtermen Nederlands

1.  Nederlands - Luisteren1.  Nederlands - Luisteren

  De leerlingen 

 1.1 kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in een voor hen  
  bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren;

 1.3 kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in een  
  uiteenzetting of instructie van een medeleerling, bestemd voor de leerkracht.

 1.5 kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en  
  overzichtelijke wijze ordenen bij een uiteenzetting of instructie van de leerkracht;

 1.6 kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke  
  en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instructie voor  
  een buitenschoolse situatie.

 1.8 kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen me ning,  
  hetzij informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in  
  een discussie met bekende leeftijdgenoten.

2.  Nederlands - Spreken2.  Nederlands - Spreken

  De leerlingen

 2.2 kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze 
  aan iemand om ontbrekende informatie vragen;

 2.3 kunnen over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag  
  uitbrengen.

 2.6 kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren  
  als ze van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/ 
  non-verbale interpretatie brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten.

3.  Nederlands - Lezen3.  Nederlands - Lezen

  De leerlingen 

 3.1 kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in voor hen  
  bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard.

 3.4 kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt  
  in voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten;

 3.5 kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in:  
  voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriten  
  en jeugdencyclopedieën.
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4.  Nederlands - Schrijven4.  Nederlands - Schrijven

  De leerlingen 

 4.4  kunnen (verwerkingsniveau = structureren) voor een gekend persoon een verslag 
  schrijven van een verhaal, een gebeurtenis, een informatieve tekst;

 4.6  kunnen schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden.

  Leergebiedoverschrijdende eindtermenLeergebiedoverschrijdende eindtermen

Leren lerenLeren leren

  De leerlingen

 1 kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te  
  memoriseren;
 2 kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau  
  zelfstandig gebruiken;
 3 kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan  
  teksten) verwerven en gebruiken;
 4 kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen;
 5 kunnen eventueel onder begeleiding:  
  ∙ hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren; 
  ∙ hun eigen leerproces controleren en bijsturen.
 6 Houdingen en overtuigingen
  De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: 
  ∙ nauwkeurigheid  
  ∙ efficiëntie  
  ∙ wil tot zelfstandigheid  
  ∙ voldoende zelfvertrouwen  
  ∙ houding van openheid  
  ∙ kritische zin 

Sociale vaardighedenSociale vaardigheden

1.  Domein relatiewijzen

  De leerlingen 

 1.1 kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen;
 1.2 kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen;
 1.3 kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders;
 1.4 kunnen hulp vragen en zich laten helpen;
 1.5 kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling  
  meewerken;
 1.6 kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren;
 1.7 kunnen zich weerbaar opstellen ten aanzien van leeftijdgenoten en volwassenen  
  door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn;
 1.8 kunnen zich discreet opstellen;
 1.9 kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.

2.  Domein gespreksconventies

 2 De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale  
  gespreksconventies naleven.

3.  Domein samenwerking

 3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale  
  achtergrond, geslacht of etnische origine.
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Didactische opzet van het materiaal 
voor de 3e graad basisonderwijs

Het materiaal voor de 3de graad basisonderwijs legt de nadruk op het verwerven van vaardigheden 
en attitudes die de basis zijn voor een democratische levens houding.   

Dit materiaal legt dus minder de nadruk op de cognitieve inhouden, die wel in het materiaal van het 
secundair onderwijs steeds meer invulling krijgen. 

Hier ontdekken de leerlingen zelf een aantal dingen. Ze ervaren bijvoorbeeld wat verbondenheid is  
en hoe je door samen te werken tot resultaat kan komen, hoe afspraken nageleefd kunnen worden, 
wat democratische beslui t vorming inhoudt, dat democratie niet evident is, dat inspraak en mede-
zeggen schap ook impliceren dat je zelf verantwoordelijkheid neemt. 

Het is belangrijk dat je hier als leerkracht achterstaat, dat je de processen die leiden tot het weten 
minstens even hoog schat als het weten zelf.  
  

Wat biedt dit lesmateriaal per module?

1. De leerkrachtenhandleiding geeft in elke module alle inhouden, doelstellingen en methodieken 
die nodig zijn om met De Kracht van je Stem te werken. 

 In de aandachtspunten worden ook suggesties geformuleerd voor:
 · het inspelen op de actualiteit, 
 · het verbanden leggen naar andere domeinen,
 · het vermijden van addertjes onder het gras.

2. Daarna komen de opdrachtenbladen voor de leerlingen. De opdrachtenbladen zijn kopieerbaar. 
Ze bevatten naast de eigenlijke opdracht ook steeds een duiding voor de leerlingen.  
De voorgestelde uitwerking is één mogelijkheid. Als jongeren meerdere concrete ervaringen 
opdoen, zal hun ervaringsbasis ook vergroten.  
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Doorheen dit materiaal komen drie types opdrachten terug. 
Die types zijn:

De handen uit de mouwenDe handen uit de mouwen

De handen uit de mouwen zet de leerlingen aan het werk. Ze moeten samen-
werken om opdrachten tot een goed einde te brengen. De bedoeling die achter 
die opdrachten schuilt, wordt dikwijls slechts in een later stadium duidelijk,  
maar is altijd aan wezig. De leerlingen worden geconfronteerd met ervaringen  
en vaardigheden.

Rond de tafelRond de tafel

Rond de tafel reflecteert op de voorafgaande opdrachten. De leerlingen 
evalueren niet alleen de resultaten maar ook hun eigen gedrag, hun manier  
van werken en de achterliggende bedoeling. Rond de tafel is gebaseerd op 
communicatie en dialoog. De dialoog sluit aan bij de basisdoelstellingen:  
het gesprek als basis voor het samen zoeken naar oplossingen.

We doen er wat meeWe doen er wat mee

Het mag natuurlijk niet blijven bij vaststellingen. De leerlingen moeten verder. 
Daarom volgt in elke module ook een paar keer We doen er wat mee. Het is 
goed dat de leerlingen uit de opdrachten en de reflectie daarop, lessen trekken. 
Het is nog beter als ze die lessen om zetten in een actieplan. Daarin ligt de 
democratische opvoeding vervat en dat is de uiteindelijke bedoeling van dit 
educatieve materiaal.
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Module 1
Rechten en plichten

17



Vooraf

Als je met jongeren over hun rechten en plichten praat, begin je het best bij de kern van de zaak: 
vanwaar komen rechten en plichten en waarom zijn ze noodzakelijk? Vraag je samen met hen af 
waarom bepaalde afspraken nu eenmaal gemaakt moeten worden. 

Verbondenheid is het uitgangspunt en het doel van deze module. Wat is verbondenheid? 
Verbondenheid is een gevoel van samen meer te kunnen dan alleen. Uit verbondenheid ontstaan 
afspraken en aan die afspraken worden rechten en plichten verbonden. De rechten van het kind  
zijn de enige kennisgerichte inhouden in deze module. 

Dit materiaal verkiest een democratische houding boven allerhande kennisinhouden rond 
democratie. De doelstellingen vertrekken daarom van ervaren om dan te evolueren naar inzien  
en slechts in derde instantie komt kennen aan bod.  

Deze module ziet eruit als volgt: 

 · Het eerste thema gaat aan de slag met verbondenheid. Eén mogelijke activiteit wordt 
uitgewerkt: coöperatieve spelen. Daarin moeten de leerlingen samenwerken om enig resultaat 
te boeken. Daarnaast zijn er een aantal suggesties om werk te maken van verbondenheid. 

 · Het tweede thema gaat dieper in op afspraken maken. Het materiaal stelt twee 
benaderingswijzen voor: een spelletje kwartetten en een verkeerspark. Het spelletje kwartetten 
heeft het voordeel dat de doelstelling afspra ken maken op een eenvoudige manier wordt 
waargemaakt. Ongetwijfeld kan je hier zelf nog andere invullingen geven van situaties waarin 
dringend nood is aan afspraken en regels. Het verkeerspark heeft het voordeel dat vertrokken 
wordt van een zeer reële situatie en dat op deze manier de eindtermen Verkeer en mobiliteit 
kunnen worden gerealiseerd. 

 · Het derde thema besteedt specifiek aandacht aan rechten en plichten. Pictogrammen van  
het Wereldwetboek voor Kinderen fungeren hier als instap. De leerlingen ontdekken niet alleen 
hun rechten, maar worden er ook op gewezen dat zij bepaalde plichten hebben. Respect voor 
de rechten van anderen leidt tot gerespecteerd worden. Dit derde thema mondt uit in een 
aantal afspraken, een actieplan waartoe de klas zich verbindt. 

 

Tijdsverloop 

Elk thema kan gerealiseerd worden op 50 minuten, de volledige module op een voormiddag.  
Wie opteert voor het verkeerspark moet rekening houden met een veel langere periode. 
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Doelstellingen

Cognitieve doelstellingen 

De leerlingen 
 · weten dat de rechten van het kind bestaan;
 · weten dat rechten en plichten een geformaliseerde vorm van afspraken zijn;
 · kennen hun rechten.

Vaardigheden 

De leerlingen 
 · kunnen over hun eigen functioneren in groep reflecteren;
 · kunnen hun prestatie als groep evalueren;
 · kunnen probleemoplossend werken;
 · kunnen zelf eenvoudige regels opstellen;
 · kunnen de noodzaak aan regels aantonen.

 

Attitudes 

De leerlingen 
 · ervaren dat afspreken en samenwerken noodzakelijk zijn om tot resultaten te komen;
 · zien in dat samenwerking leidt tot betere resultaten;
 · ervaren samenwerking als een positieve, stuwende kracht;
 · stellen zich verantwoordelijk op tegenover de andere leden van de groep;
 · zien de noodzaak van regels in;
 · zien in dat aan rechten ook verantwoordelijkheden verbonden zijn;
 · zien in dat ze moeten opkomen voor hun rechten;
 · zien in dat ze moeten opkomen voor de rechten van anderen.
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Het materiaal

1. Thema Verbondenheid

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Samenwerking leidt tot betere resultaten. De piramides die de leerlingen moeten bouwen zijn 
moeilijk, maar niet onmogelijk. Wie goed samenwerkt heeft meer kans op slagen. Dat is 
verbondenheid.
 
De leerlingen zien niet alleen in maar ervaren ook dat afspraken maken en samenwerken 
noodzakelijk zijn om tot resultaat te komen. De geheime opdrachten die sommige leerlingen krijgen, 
maken de samenwerking een stuk problematischer: “Waarom werkte Sam of Margo nu niet mee? 
Daardoor is onze piramide mislukt.” Hoe boeiend deze werkwijze ook is, je moet voorzichtig zijn met 
het aanwijzen van door de klas geviseerde leerlingen. Het is duidelijk dat die leerlingen, als zij 
bijvoorbeeld de opdracht hebben niet mee te werken, nog meer geviseerd zullen worden. 

Dit probleem kan je opvangen door de hele groep leerlingen op voorhand op de hoogte te brengen 
van de voor nemens. Vertel hen dat sommigen een geheime opdracht krijgen die de uitvoering van de 
piramides zal bemoeilijken. Het verrassingseffect verdwijnt dan weliswaar, maar het risico dat je loopt 
met geviseerde leerlingen verdwijnt evenzeer. 

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
Verdeel de leerlingen in groepjes (bij voorkeur van drie of vier leerlingen). Misschien kun je zelf ook 
meedoen. Zorg voor aangepaste kledij en een geschikte ruimte. De leerkracht lichamelijke opvoeding
kan een handje toesteken. 
Houd per groep rekening met de volgende geheime opdrachten:
Groep 1:  één lid werkt niet mee,
Groep 2:  twee leden werken niet mee,
Groep 3:  iedereen werkt mee,
Groep 4:  één lid werkt niet mee,
Enzovoort.

Elk groepje krijgt opdrachtenblad 1 met daarop acht piramides. Het is de bedoeling dat de leerlingen 
proberen verschillende piramides uit te voeren in chronologische volgorde. Als niet alles lukt, is dat 
niet zo erg. Zorg ervoor dat de leerlingen geen onverantwoorde risico’s nemen.
 

 Rond de tafel
De nabespreking vraagt een sterke sturing van de leerkracht. Op dit ogenblik hebben de leerlingen 
immers niet door dat hier meer achter zit dan wat piramidewerk. Het gesprek blijft daar dan 
gemakkelijk steken. Je moet dus wat sturen om uiteindelijk bij het thema verbondenheid uit te komen. 
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Mogelijke vragen

Hoe zijn de opdrachten uitgevoerd?
Hoe gingen jullie te werk?

Is er een reden waarom de opdracht (niet)
lukte?

Is het makkelijker als je met meer dan drie
zou zijn?

Wat beleef je als je zo met anderen
samenwerkt? Is daar iets ‘speciaals’ aan?

Zou je de opdracht kunnen uitoefenen
als je alleen was?

Mogelijke antwoorden

Hier kan reeds het begrip samenwerking
vallen. Als dat zo is, zet het dan vast.

De redenen kunnen zeer divers zijn. Als het 
lukte, was de groep misschien heel sportief 
samengesteld, of heel evenwichtig (sterke 
dragers en lichte afwerkers). Een andere 
mogelijkheid is dat iemand in de groep heel 
duidelijk de leiding nam, of dat de groep erin 
slaagde om goede afspraken te maken.
Ook als het niet lukte, kun je toch tot 
dezelfde conclusies komen. Het gebrek aan 
samen werking en afspraken kan ervoor 
gezorgd hebben dat niets werkte.

De leerlingen vinden waarschijnlijk van wel.
De reden is dan dat de samenwerking
vlotter verloopt. De vierde leerling in de 
groep kan instructies geven en helpen.

Deze vraag richt zich op het gevoel. Opnieuw
zijn positieve en negatieve antwoorden 
mogelijk. Wie goed heeft samengewerkt, 
voelt zich ook goed. Wie niet goed 
samenwerkte, heeft die verbondenheid niet 
ervaren.

Alleen kun je niet veel. De mogelijkheden zijn 
dan zeer beperkt. Samenwerken is dus 
nodig.

Suggestie 
De mogelijkheid bestaat dat een leerling zijn geheime opdracht niet uitvoert omdat hij/zij vindt dat  
de situatie daardoor te gevaarlijk wordt. Grijp die uiting van zin voor verantwoordelijkheid aan om  
op het thema verbondenheid te wijzen. 
 
 De handen uit de mouwen
De leerlingen krijgen een nieuwe reeks piramides (opdrachtenblad 2). De geheime opdrachten 
worden als volgt verdeeld:
Groep 1:   niemand mag praten,
Groep 2:   slechts één leerling mag praten,
Groep 3:   iedereen mag praten,
Groep 4:   niemand mag praten,
Enzovoort.

Opnieuw proberen de leerlingen de piramides uit te voeren. De leerlingen maken afspraken terwijl ze 
samenwerken. Door de geheime opdrachten wordt dat bemoeilijkt. 
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 Rond de tafel
Bij de nabespreking moet je opnieuw wat sturen in de richting van het maken van afspraken.  
Het is een vorm van reflectie: terugkijken naar wat ze gepresteerd hebben en wat dat proces heeft 
bemoeilijkt. In dit geval is het maken van afspraken zeer belangrijk. Als je niet met elkaar mag praten 
wordt dat heel moeilijk. Als de leerlingen zich daarvan bewust zijn, snappen ze ook dat goede 
afspraken noodzakelijk zijn. 
 

Mogelijke vragen

Wat ging er deze keer goed?

Wat ging er fout?

Lukten deze piramides beter dan de vorige?

Hoe komt dat?

Wat is er allemaal nodig om een zo groot
mogelijke kans op succes te hebben?

Mogelijke antwoorden

Misschien hebben de leerlingen geleerd uit 
hun fouten en presteren zij ondanks de 
hindernissen toch beter.

Wat fout ging kan te wijten zijn aan de
moeilijkheidsgraad, maar ook aan het gebrek
aan communicatie.

Hieruit moet blijken dat afspraken maken 
zeer belangrijk is en dat het heel moeilijk 
wordt als je niet met elkaar mag praten.

Kunnen praten met mekaar zodat je 
afspraken kunt maken.

 De handen uit de mouwen
De groepjes kiezen nu één piramide. Niet noodzakelijk de gemakkelijkste, maar wel één die ze 
moeten aankunnen. 

Ze gaan daarbij als volgt te werk: 
a. keuze van de piramide en het maken van een aantal afspraken,
b. inoefenen,
c.  de leerlingen demonstreren de piramide, 
d.  zij leggen de afspraken die ze gemaakt hebben uit aan de andere leerlingen. 

Tijdens de demonstratie maakt de leerkracht of een leerling een foto van het resultaat. 
Deze derde stap fungeert als een synthesefase: keuze, afspraken, uitvoering. 

 
 Rond de tafel
De leerlingen wisselen hun ervaringen uit en als leerkracht duid je die. Ze komen zo tot inzichten 
die telkens een positieve feedback meekrijgen. Dat gaat van samenwerking over verantwoordelijk-
heid, mede werking, instelling en leiderschap, naar afspraken maken. De conclusie zal zijn: we zijn 
niet alleen, tussen de mensen hangt een gevoel van samenzijn, van verbondenheid. Daardoor kan 
een groepje mensen meer dan een enkeling. 
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Mogelijke vragen

Hoe zijn jullie nu tewerkgegaan?

Wat verschilde deze keer van de vorige keren?

Hoe verliep de samenwerking?

Deed iedereen goed mee?

Heeft iemand de leiding genomen?
Waarom? Vond je dat goed?

Hadden jullie dit kunnen doen zonder
afspraken te maken?

Mogelijke antwoorden

Niemand werd beperkt in zijn mogelijkheden. 
Er werden geen speciale opdrachten gegeven.

Daardoor zou de samenwerking vlotter moeten 
verlopen.

Dit is een vraag naar engagement en verant-
woordelijkheidszin.

Dat iemand de leiding neemt kan zowel positief 
als negatief beoordeeld worden. Veel zal 
afhangen van de manier waarop de leiding 
werd opgenomen.

 We doen er wat mee 
De foto’s worden geprint en opgehangen in de klas. De leerlingen schrijven bij hun foto een 
persoonlijke commentaar, een voornemen dat ze meenemen voor latere opdrachten. Die intentie 
slaat op verbondenheid als thema: samenwerken leidt tot betere resultaten dan alleen werken. 

2. Thema Afspraken maken en regels opstellen

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Binnen dit thema kun je werken met een spel ‘kwartetten’ of met ‘het verkeerspark’. Telkens 
vertrekken de leerlingen van een situatie zonder afspraken of regels. Daar komt gegarandeerd ruzie 
van. Laat de leerlingen reflecteren over de oorzaak (het gebrek aan regels) van de ruzie. 

 · Waarom hebben jullie nu ruzie? 
 · Er is ruzie omdat er geen afspraken gemaakt zijn, omdat er geen regels opgesteld zijn.

 
Ook hier kun je werken met geheime opdrachten (zie ook bladzijde 20). Door deze module heen 
worden leerlingen apart behandeld: ze worden uitgesloten, ze moeten de klas vegen, ze krijgen 
strafwerk zonder dat daar een reden toe is. Waarom? De laatste stap in deze module handelt over 
rechten en plichten, dus ook over onrecht. Hoe reageer ik als iemand onrecht wordt aangedaan?  
Wijs ik met een beschuldigende vinger in de richting van de volwassene die verantwoordelijk is,  
in dit geval mijn leerkracht? Of besef ik dat ik moet leren opkomen voor mijn medeleerling en dat er 
manieren zijn om dat te doen? Deze module wil de leerlingen laten opkomen voor de rechten van  
anderen. De bedoeling van deze aanpak wordt voor de leerlingen duidelijk wanneer we het hebben 
over rechten en plichten. 
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Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

A  KWARTETTEN
 

 De handen uit de mouwen
Voor deze opdracht moet je naar buiten, naar de gymzaal of naar een ruimte die groot genoeg is. 
Vier hoepels liggen in een vierkant op een afstand van een twintigtal meter van elkaar, verder mag 
ook als dat kan. In elk van de vier hoepels ligt een aantal voorwerpen (1 bal, 1 kegel, 1 plastic fles, 1 
emmertje, 1 schopje, enzovoort). Van elk van die voorwerpen zijn er in totaal vier. De klas wordt in vier 
groepen verdeeld. Elk groep probeert nu zoveel mogelijk kwartetten te vormen. 
 
Stap 1 
Breng de leerlingen samen in het midden van de hoepels. Leg hen uit dat elke groep zoveel mogelijk 
kwartetten moet vormen, maar zeg ook niet meer dan dat. Ze beginnen te spelen zonder regels. Als 
er geen regels moeten gerespecteerd worden, ontstaat er al snel ruzie. Leg het spel stil na vijf 
minuten. Roep alle leerlingen samen in het midden en bespreek de oorzaak van hun geruzie. 
Mogelijke afspraken: 

 · De hoepels/cirkels niet te ver uit elkaar leggen (50 m kan ook maar dat vinden de leerlingen 
gegarandeerd niet zo leuk). 

 · Als een kwartet is gevormd, wordt het buiten de hoepel gelegd. Niemand mag het nu nog 
aanraken.

 · …
 

Mogelijke vragen

Wat gaat er fout?

Waarom hebben jullie ruzie?

Hoe kun je daaraan verhelpen?
Wat heb je daarvoor nodig?

Mogelijke antwoorden

De hoepels kunnen te ver uit elkaar liggen. Er worden 
voorwerpen weggenomen als er een kwartet is gevormd. 
Sommigen nemen meer dan één voorwerp tegelijkertijd.

Sommigen spelen niet eerlijk, er zijn geen afspraken, spelregels.

We moeten regels afspreken.

Stap 2 
De leerlingen hervatten het spel van vooraf aan. Alle voorwerpen worden terug verdeeld over  
de vier hoepels.  
Tijdens deze stap sluit je een leerling zonder reden uit. Die mag niet meer meespelen. Laat de 
leerlingen het spel uitspelen. Ga niet in op vragen waarom je die leerling hebt uitgesloten. 

 
 Rond de tafel
De leerlingen noteren op opdrachtenblad 3 de belangrijkste afspraken die zij hebben gemaakt. 
Deze afspraken vormen de basis voor de nabespreking. 
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Mogelijke vragen

Toen we het spel de eerste keer speelden,  
waren er geen regels. Die kwamen er daarna 
wel. Hebben jullie die regels allemaal zelf 
uitgevonden? Of bestonden sommige regels al?

Waarom hadden we die regels nodig?

Waarom hebben we voor die regels gekozen?

Als er geen regels zijn, wordt er ruzie gemaakt. 
Maar als er wel regels zijn, wordt er toch ook 
nog ruzie gemaakt. Waaraan ligt dat dan?

Wie zorgt ervoor dat de regels worden 
nageleefd?

Wat gebeurt er met leerlingen die de regels
niet naleven? Wat moet er met hen gebeuren??

Mogelijke antwoorden

Sommige leerlingen kennen het kwartetspel, 
andere niet. Er zullen dus zeker bestaande 
regels voorgesteld worden.

Om het spel eerlijk te laten verlopen. Om 
normaal, zonder te veel geruzie te kunnen 
spelen.

Wij kozen voor de meest voor de hand liggende.

Sommigen houden zich niet aan de regels, ze
willen vals spelen.

Een mogelijk antwoord kan zijn: de leerkracht. 
Maar misschien was dit gewoon niet voorzien 
of niet nodig.

Worden die gestraft? Wie bepaalt die straf?

De algemene conclusie hier moet zijn: we hebben nood aan uniforme afspraken. Uniforme afspraken 
zijn afspraken die altijd en overal en voor iedereen gelden. 

Maak nu ook regelgeving en afspraken voor andere situaties:

Kun je zelf voorbeelden geven van regels en 
afspraken op het vlak van:

• Spel, sport en verkeer.

•  Regels voor mij alleen, regels thuis,  
 regels in de klas, op school, regels  
 voor iedereen.

• Rechten van mensen.

∙   Als je voetbalt mag je niet naar mekaar trappen.
∙   Doping in de sport mag niet.
∙   Je mag niet links van de weg rijden met  
 de fiets of met de wagen.

∙  Ik moet mijn kleren netjes opplooien.
∙  Iedere dag moet het bord worden schoon-

geveegd.

∙  Iedereen heeft recht op eten.
∙  Niemand mag worden mishandeld.

De leerlingen schrijven op opdrachtenblad 3 waarom ze vinden dat regels en afspraken zo  
belangrijk zijn. 
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Conclusie
Overal zijn er afspraken nodig en hoewel ze verschillend zijn hebben ze hetzelfde doel: goed 
georganiseerd samenleven. 

Suggestie 
Je kunt met het thema Afspraken maken verder gaan dan alleen maar de vaststelling dat afspraken 
nodig zijn. Stel aan de leerlingen de vraag welke afspraak of regel zij zinloos vinden. 

Mogelijke vragen

Welke regel of afspraak vind jij zinloos?

Thuis?

Op school?

En elders?

Bekijk nu één van de voorbeelden  
van nabij. 

Waarom vind je die regel zinloos?

Vindt iedereen die regel zinloos?

Waarom is die regel opgesteld?

Ben je het daarmee eens?

Vind je die regel nog altijd even zinloos?

Wil je die regel opnieuw formuleren?

Wil je die regel gewoon afschaffen?

Wil je een nieuwe regel opstellen?

Mogelijke antwoorden

Ik moet steeds mijn schoenen uitdoen en
pantoffels aantrekken.

Op de speelplaats mag er niet geknikkerd worden.

Ik moet steeds rechts van de rijweg rijden.

Conclusie 
Een afspraak die je samen met anderen opstelt omdat je voelt dat die nodig is, is makkelijker  
te respecteren.

 We doen er wat mee 
Op opdrachtenblad 3 noteren de leerlingen een eigen voornemen over het nakomen van afspraken. 
Wat kunnen/zullen zij concreet doen om hun gedrag in het verkeer te verbeteren of om het spel-
verloop tijdens de speeltijd wat minder chaotisch te laten verlopen? 
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B  HET VERKEERSPARK
 
 De handen uit de mouwen
Bezoek een verkeerspark of organiseer er een op school. Als je voor dit laatste opteert, doe dan 
eventueel een beroep op de politie. De kinderen kunnen hier onder leiding van politiemensen in 
waarheidsgetrouwe omstandigheden deelnemen aan het verkeer.
Een verkeerspark confronteert de kinderen met verschillende - gesimuleerde - situaties.

Deze optie opent uiteraard mogelijkheden voor verkeersopvoeding, onze bedoeling reikt echter verder 
dan dat. Wij willen de leerlingen in het verkeerspark een aantal activiteiten laten beleven waaruit ze 
achteraf kunnen afleiden WAT zij zoal zien, horen, voelen, denken, aanvoelen, verwachten, ervaren 
enzovoort. We moeten hen dus vragen hun zintuigen, hart en verstand maximaal open te zetten en 
zoveel mogelijk verschillende indrukken te registreren. Later, na de activiteit komen we daarop terug.

Bij de organisatie van het verkeerspark kunnen we in verschillende stappen werken, maar we kunnen 
ons evengoed tot een van de volgende situaties beperken. 

 · Een verkeerspark zonder regels: er zijn enkel straten.
 · Deze oefening moet uiteraard de bedoeling hebben dat de leerlingen inzien dat regels  

eigenlijk noodzakelijk zijn. In dit geval omdat het een stuk veiliger is je in het verkeer te 
bewegen als er regels en afspraken zijn. 

 · Een verkeerspark met vooraf zelf ontworpen verkeersborden.
 · Een verkeerspark met verkeersborden conform de Belgische regelgeving.

Geheime opdracht: tijdens dit spel wordt een leerling uitgesloten, zonder dat daar ook maar de 
minste reden toe is. 

 
 Rond de tafel
In een (klas)gesprek leggen de leerlingen hun ervaringen voor aan de andere leerlingen. Misschien 
is het goed om dat eerst in kleinere groepen te doen. De bespreking en het vastleggen van de 
conclusies kan na elke tussenstap gebeuren, maar ook na de gehele activiteit op voorwaarde dat die 
niet te veel tijd in beslag neemt. De leerlingen noteren op het opdrachtenblad 3bis de belangrijkste 
afspraken die zij hebben gemaakt. 

 
 We doen er wat mee
Op het opdrachtenblad noteren de leerlingen een eigen voornemen met betrekking tot het  
nakomen van afspraken. Wat kunnen/zullen zij concreet doen om hun gedrag in het verkeer te 
verbeteren of om het spelverloop tijdens de speeltijd wat minder chaotisch te laten verlopen? 
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3. Thema Rechten en plichten

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Deze activiteit is gebaseerd op de pictogrammen van het Wereldwetboek voor Kinderen  
(bron: Defence for Children International). 
Tijdens deze stap worden de geheime opdrachten verklaard. Vraag de leerlingen of hen tijdens  
de activiteiten niets is opgevallen. 

Je doelt dan op een aantal geheime opdrachten. Je hebt iemand uitgesloten tijdens het kwartetten,  
je hebt een leerling het zwijgen opgelegd, je hebt een leerling aan het werk gezet die daardoor niet 
meer mocht meedoen, je hebt één leerling laten eten en drinken in de klas. Zoals eerder gezegd 
moeten de leer lingen die hieraan meewerken op de hoogte zijn, maar kennen zij natuurlijk de 
achtergronden niet. Denk ook aan de moge lijkheid om dit als een rollenspel op te vatten. 
Wie een geheime opdracht had, mag meedoen aan het gesprek maar praat natuurlijk niet over 
zichzelf. Tijdens dit gesprek zal je, als leerkracht, met de vinger gewezen worden. Het is echter niet 
zonder belang dat je, tijdens de opdrachten, de reacties van de leerlingen in het oog houdt. Wie 
reageert en hoe? Op die manier kan je de bal terugspelen. Je kunt er de leerlingen op wijzen dat je 
inderdaad onrechtvaardig hebt gehandeld maar dat zij de plicht hebben te reageren. Dat zij onrecht 
niet zomaar mogen laten gebeuren. Dat ze niet alleen mogen reageren uit eigenbelang, maar dat het 
hun plicht is op te komen voor de rechten van anderen. Belangrijk is evenzeer hoe ze dat doen. 
Benadruk dat ze niet zomaar op om het even welke manier in opstand kunnen komen. Werk samen 
met de klas een manier uit om dat mogelijk te maken. 
Als rechten ter sprake komen, wordt er zeer snel verwezen naar de plichten. Dat is terecht. Bedenk 
evenwel dat wie het recht van de andere respecteert, zijn plichten volledig nakomt! 

Lesverloop: werkwijzeLesverloop: werkwijze

 De handen uit de mouwen
Deel aan de helft van de klas pictogrammen uit, de andere helft krijgt de bijpassende tekst bij de 
pictogrammen (opdrachtenbladen 4 en 5). Je leerlingen gaan nu op zoek naar de medeleerling met 
het/de bijpassende pictogram/tekst. De leerling die een pictogram heeft, toont dat aan een leerling 
met een tekst. Die leerling leest zijn tekst en samen beslissen ze of dit een juiste combinatie is. Als 
pictogram en tekst mekaar gevonden hebben, gaan ze samen zitten. Doe zo verder tot iedereen zit. 
De pictogrammen die je niet uitdeelt, hou je apart en gebruik je straks.

Geheime opdracht: geef aan een leerling de opdracht de klas schoon te maken, de bibliotheekkast 
op te ruimen … 

 
 Rond de tafel
De leerlingen vertellen waarom ze denken dat ze bij elkaar passen. Na afloop worden de fouten 
gecorrigeerd. 
Daarna kun je alle rechten laten ordenen. Leg de pictogrammen voorlopig opzij. Vraag aan de 
leerlingen om de rechten volgens eigen criteria en inzichten te ordenen. Op basis van de inhoud en 
de formulering vormen de leerlingen groepen. Als ze daarmee klaar zijn, neem je er de pictogrammen 
bij. Komt de ordening die de leerlingen aanbrachten overeen met de gelijkenissen die de 
pictogrammen aangeven? Denk dan aan de vorm van de pictogrammen. 
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De leerlingen met soortgelijke pictogrammen gaan samen zitten. Zij bespreken de tekeningen op 
basis van de volgende vragen (opdrachtenblad 7). 

Mogelijke vragen

Is de overeenkomst tussen jullie borden
toevallig?

Wat betekent die overeenkomst?

Waarin verschillen jullie borden?

Vergelijk nu eens met de borden van de
andere groepen. Ga daar even kijken en
bespreek de vorm en de inhoud van die
borden.

Maak een vergelijking met verkeerstekens
en/of andere tekens.

Mogelijke antwoorden

De overeenkomst is niet toevallig. Laat de
leerlingen ook kijken naar de formulering bij de 
borden.

Al onze borden drukken bijvoorbeeld een
verbod of een recht uit.

De borden verschillen omdat het allemaal
aparte rechten, geboden en verboden zijn.

Alle groepen komen tot die conclusie.

Deze borden doen sterk denken aan 
verkeersborden. Mensenrechtenborden 
regelen het verkeer tussen mensen.

 De handen uit de mouwen
De leerlingen zijn een ontwerpbureau. Vraag hen om zelf een of meer pictogrammen te ontwerpen 
aan de hand van een tekststrook (= een artikel uit het verdrag). Het betreft hier pictogrammen die je 
in de eerste fase niet hebt uitgedeeld (opdrachtenblad 8). De ontwerpen worden later vergeleken met 
het originele pictogram en geduid: welke vorm koos je, welke symbolen gebruikte je, welke inhoud 
heeft je pictogram? 

Geheime opdracht: geef aan één leerling de toestemming om een drankje te gebruiken of om te 
beginnen eten. 
 

 Rond de tafel 
We hebben nu alle 18 ‘belangrijkste’ artikelen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind. Geef aan de leerlingen de opdracht om alle rechten te groeperen en op een blad te 
kleven. Laat ze werken naar analogie van de verkeersborden: voorrangsborden, gebodsborden, 
verbodsborden, gevaarsborden en aanwijzingsborden. Ze kunnen dit perfect zelf ontdekken.  
Kopieer opdrachtenblad 6 met alle pictogrammen voor elke leerling.

Vraag nu aan de leerlingen om na te denken over plichten en verantwoordelijkheden. 
De gebruikte pictogrammen gaan enkel over de rechten van het kind. 
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Mogelijke vragen

Wat is er jullie de voorbije uren opgevallen?
Vonden jullie bepaalde gebeurtenissen
vreemd?

Waarom vonden jullie dat vreemd?

Ben ik (de leerkracht) de enige die in de
fout is gegaan?

Als je als kind het recht hebt om te spelen,
welke plicht of verantwoordelijkheid stel je
daar dan tegenover?

Mogelijke antwoorden

Dat een leerling werd uitgesloten, dat een
leerling de klas moest schoonmaken, dat één
leerling mocht beginnen eten …

Het was oneerlijk. De ene mocht meer of 
minder dan de andere. De leerkracht is zijn 
boekje te buiten gegaan.

Neen. Wij moeten opkomen voor de rechten
van iedereen, niet alleen voor onze 
persoonlijke rechten.

Ik moet ervoor zorgen dat andere kinderen ook 
kunnen spelen.

Toch is het zo dat alle kinderen zich moeten houden aan bepaalde afspraken. Die afspraken, 
opdrachten, verantwoordelijkheden en plichten gelden thuis, in de klas, op school en in het verkeer. 
Geef hen de opdracht een lijst op te stellen met verantwoordelijkheden en afspraken waaraan ze zich 
moeten houden (opdrachtenblad 9). Welke rechten staan daar tegenover? 
Die lijst zal nauw aansluiten bij de bevindingen van de delen Verbondenheid en Afspraken maken.
 
 
 We doen er wat mee 
Tegenover rechten staan dus ook allerhande plichten. Die plichten worden geformuleerd als 
afspraken, verantwoordelijkheden en opdrachten.
Ga met de klas een engagement aan. Spreek af hoe er kan gereageerd worden als ze vinden dat 
iemand van hen onrechtvaardig wordt behandeld. Deze ultieme afspraak noteren ze op 
opdrachtenblad 9.
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Opdrachtenblad 1

In deze opdracht moeten jullie met drie kleine piramides bouwen.  
Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Je hoeft daarom niet alle piramides uit te proberen. 
Doe die dingen die je denkt te kunnen.
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Opdrachtenblad 2

De eerste reeks piramides die je probeerde uit te voeren, maakte duidelijk dat het 
heel belangrijk is dat je samenwerkt. Nu je dat weet, moet je eens proberen om de 
volgende piramides uit te voeren.
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Opdrachtenblad 3

Als je een spel moet spelen zonder regels, dan lukt dat meestal niet zo goed.  
Daarom hebben jullie regels afgesproken. Noteer hier de spelregels die jullie  
hebben afgesproken.

Denk je aan nog andere regels die dit spel leuker of eerlijker hadden kunnen  
laten verlopen?
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Opdrachtenblad 3

Waarom denk je dat regels en afspraken belangrijk zijn?

 

 

 

 

 

 

 

Wat doen we ermee?
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Opdrachtenblad 3 bis

Noteer hier de verkeersregels die jullie hebben afgesproken.

 

 

 

 

 

 

 

 

We doen er wat mee.
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Opdrachtenblad 4

Dit is een opdrachtenblad voor de leerkracht.

Kopieer dit blad en knip zoveel 
pictogrammen uit als je nodig hebt 

(voor de helft van je leerlingen).
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Opdrachtenblad 5

Dit is een opdrachtenblad voor de leerkracht.

Alle kinderen 
hebben 

recht op zorg 
en liefde

Alle kinderen 
zijn gelijk

Geen enkel 
kind hoeft 
te werken

Geen enkel 
kind mag 

mishandeld 
worden

Geen enkel 
kind mag 

slachtoffer worden 
van oorlog

Geen enkel 
kind mag
slachtoffer

worden van seks

Ieder kind 
heeft recht 

op genoeg en 
gezond eten

Ieder kind 
heeft het recht 
om naar school 

te gaan

Ieder kind 
heeft recht 

op gezondheid

Ieder kind 
heeft recht 

heeft het recht
om te spelen

Kinderen
mogen

hun mening
zeggen

Kinderen
mogen

hun eigen
geloof hebben

Kinderen
mogen

 bij elkaar komen
met wie ze willen

Kinderen
hebben recht
op informatie

Er is voorrang
voor kinderen
zonder familie

Er is voorrang
voor kinderen

die vluchteling zijn

Er is voorrang
voor kinderen

met een handicap

Er is voorrang
voor kinderen

in conflict
met de wet

Kopieer dit blad en knip zoveel 
pictogrammen uit als je nodig hebt 

(voor de helft van je leerlingen).
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Opdrachtenblad 6

Alle kinderen hebben
recht op zorg en liefde

Alle kinderen
zijn gelijk

Ieder kind heeft recht
op genoeg en
gezond eten

Ieder kind heeft  
het recht om naar 

school te gaan

Ieder kind heeft recht
op gezondheid

Ieder kind heeft het 
recht om te spelen

Er is voorrang  
voor kinderen  
zonder familie

Er is voorrang  
voor kinderen

die vluchteling zijn

Er is voorrang voor
kinderen met een

handicap

Er is voorrang voor
kinderen in conflict

met de wet

Geen enkel kind  
hoeft te werken

Geen enkel kind mag
mishandeld worden

Geen enkel kind mag
slachtoffer worden

van oorlog

Geen enkel kind mag
slachtoffer worden

van seks

Kinderen mogen
hun mening zeggen

Kinderen mogen hun
eigen geloof hebben

Kinderen mogen bij
elkaar komen met wie

ze willen

Kinderen hebben
recht op informatie
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Opdrachtenblad 7

Hopelijk hebben jullie de juiste partners gevonden. Ga dan samen zitten.  
De pictogrammen hebben ook nog andere overeenkomsten.  
Denk even na over de volgende vragen en schrijf dan een antwoord op.

Is de overeenkomst tussen jullie borden toevallig?   

  

  

  

   

Wat betekent die overeenkomst?   

   

   

   

   

 

Waarin verschillen jullie borden?   

   

   

   

   

Vergelijk jullie borden nu eens met de borden van   

de andere groepen. Ga daar even kijken en   

bespreek de vorm en de inhoud van die borden.   

   

   

Maak een vergelijking met verkeerstekens   

en/of andere tekens.   
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Opdrachtenblad 8

Je krijgt nu een strookje met tekst. Daarop staat een kinderrecht.  
Teken hieronder je eigen ontwerp van een kinderrechtenbord voor dat recht.
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Opdrachtenblad 9

Iedereen heeft verantwoordelijkheden, plichten en opdrachten. Iedereen moet zich 
houden aan bepaalde afspraken. Die gelden thuis, in de klas, op school en in het 
verkeer. Stel een lijst op met de belangrijkste verantwoordelijkheden en afspraken 
waaraan je je moet houden. Welke rechten staan daartegenover?

Afspraken en plichten

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

Rechten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons engagement: 
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Vooraf

Deze module geeft inhoud aan de begrippen democratie en dictatuur. Zij stelt de democratische 
grondhouding tegenover een autoritaire. In tegenstelling tot de andere modules staat hier geen ‘en’ 
in de titel maar wel ‘of’.  
Democratie en dictatuur gaan immers niet samen. De leerlingen moeten niet alleen een onderscheid 
kunnen ma ken tussen een democratische en een dictatoriale aanpak. Ze moeten ook ondervinden 
wat democratie inhoudt. De democratische grondhouding is immers niet altijd de gemakkelijkste. 
Want waar men samen beslist, is men ook samen verantwoordelijk. 

Het verhaal over koning Juliaan zou de indruk kunnen wekken dat veranderingen totstandkomen 
door revolutie. Uitzonderlijk is dat zo, maar meestal zijn veranderingen het resultaat van een proces. 
Dat illustreert het tweede deel. 

Opnieuw is gekozen voor een exemplarische aanpak. Je hoeft daarbij niet alle activiteiten aan bod te 
laten komen. Per activiteit wordt één mogelijke aanpak uitgewerkt. Je krijgt ook een aantal suggesties 
voor verdieping of voor andere invalshoeken. Wat voor de andere modules geldt, is ook hier van 
toepassing: hoe meer activiteiten, des te groter de ervaringsbasis van de kinderen. 

Deze module ziet eruit als volgt: 

 · Het eerste thema legt het verschil uit tussen democratie en dictatuur. Aan de hand van een 
verhaal dat de leerlingen moeten uitbeelden, ondervinden ze wat deze begrippen concreet 
inhouden. Het moet evenwel duidelijk zijn dat hier met een fictief verhaal wordt gewerkt zonder 
historische waarde. 

 · Het tweede thema maakt duidelijk dat veranderingen in de meeste gevallen tijd kosten. 
Hoewel het verhaal de indruk kan wekken dat veranderingen zeer snel en revolutionair kunnen 
zijn, is het meestal zo dat grote verande ringen heel wat tijd vergen. Uiteindelijk wordt hier de 
vraag gesteld naar het belang dat de leerlingen hechten aan inspraak. Op die manier ligt de 
overgang naar de derde module voor de hand. 

 

Tijdsverloop 

De volledige module kan op een halve dag verwerkt worden, op voorwaarde dat het verhaal is 
voorbereid met de leerlingen. 
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Doelstellingen

Cognitieve doelstellingen 

De leerlingen 
 · ontdekken de democratische basiswaarden;
 · ontdekken de voordelen maar ook de beperkingen van een democratie;
 · kennen het verschil tussen een dictatuur en een democratie. Ze kunnen verwoorden op 

welke principes beide steunen; 
 · verwerven kennis over en inzicht in de werking van een democratisch beleid; 
 · verwerven inzicht in de rol van de overheid.

Vaardigheden 

De leerlingen 
 · kunnen informatie uit een tekst afleiden; kunnen een mening vormen en formuleren over 

zowel dictatuur als democratie; 
 · kunnen zich inleven in een verhaal en in hun rol: kunnen de verschillende personages 

aanvoelen en kritisch beoordelen; 
 · kunnen in hun eigen leefwereld dictatoriale en democratische ‘toestanden’ ontdekken; 
 · kunnen een eigen mening formuleren over deze beide vormen van beleid. 

 

Attitudes 

De leerlingen 
 · voelen de onrechtvaardigheid en beperktheid aan van een dictatuur;
 · ondervinden wat het begrip ‘democratie’ inhoudt; 
 · begrijpen hoe inspraak kan, hoe een besluit kan genomen worden en hoe verschillende 

ideeën en standpunten kunnen leiden tot concrete beslissingen via consensus; 
 · beleven de democratische basiswaarden in een eigen wereld;
 · brengen respect op voor de andere meningen en ook voor de democratische 

instellingen;
 · nemen een kritische houding aan t.o.v. de eigen en andermans mening;
 · zien het belang in van de media, van informatie in een democratische samenleving.
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Het materiaal

1. Het onderscheid tussen democratie en dictatuur

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Verdeel de klas in drie groepen. Elke groep krijgt een deel van het verhaal van koning Juliaan 
(opdrachtenbladen 10, 11, 12) mee. Leg ook uit dat de drie delen samen één verhaal vormen.
 
Het is niet alleen de bedoeling dat de leerlingen het verhaal lezen. Zij moeten het ook spelen.  
De opdrachtenbladen 13, 14 en 15 vertellen dan hoe ze aan het werk moeten gaan. 

Het is belangrijk dat je de leerlingen wijst op de inhoud. Als je veel tijd wil besteden aan de 
voorbereiding en de uitvoering van het toneelspelen, bestaat de kans dat ze daar zozeer in opgaan 
dat ze bij de nabespreking vooral verwachtingen in die richting koesteren. Het onderscheid dictatuur 
– democratie krijgt dan geen kans. Dus ofwel beperk je het toneeltje tot een korte voorbereiding en 
spel en ga je dadelijk in op de inhoud, ofwel besteed je veel tijd aan de voorbereiding, het spel en de 
nabespreking en ga je pas daarna in op de inhoud. Zorg ervoor dat van elke groep een foto wordt 
gemaakt. Die foto kan later in de klas worden opgehangen. 

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
De leerlingen lezen hun deel van het verhaal (opdrachtenbladen 10, 11, 12). Ze zorgen ervoor dat 
ze alle woorden begrijpen. Zorg er zelf ook voor dat ze in hun deel de juiste accenten leggen, dat  
ze het verhaal op de juiste manier begrijpen. Bij opdrachtenblad 10 hoort opdrachtenblad 13, bij 
opdrachtenblad 11 hoort opdrachtenblad 14 en bij opdrachtenblad 12 hoort opdrachtenblad 15. 
Opdrachtenbladen 13, 14, 15 leggen uit waar ze aandacht aan moeten besteden. 
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Bijlage Het verhaal van Koning Juliaan

Koning Juliaan

Deel 1: Een bloedneus

Dit verhaal gebeurde vele jaren geleden. Op een druilerige avond had prinses Emma grote ruzie met 
haar vader, koning Juliaan. Koning Juliaan was na een lange dag vol saaie vergaderingen heel erg 
vermoeid de ridderzaal van zijn enorme paleis binnengekomen. Hij keek zorgelijk omdat de toestand 
in zijn land hem grote zorgen baarde.

De hele koninklijke familie zat al klaar voor het avondeten. Dat was zo omdat alle prinsen en 
prinsessen een reuzenhonger hadden, maar vooral ook omdat hun vader daarop stond. De soep 
werd opgediend. De kandelaars wierpen een goudkleurig licht over de lange tafel. Het vuur danste in 
de open haard en wierp schaduwen over de witte muren. De prinsen en prinsessen wachtten op een 
teken van vader om hun soep uit te lepelen. Toen dat er eindelijk kwam, was alleen nog het getinkel 
van de zilveren lepels in de gouden borden te horen.

“Waarom mogen kinderen alleen maar naar de lagere school?” Prinses Emma flapte het eruit. Ze was 
bijna dertien. Ze was nooit bang geweest om te zeggen wat ze dacht. Nu ze begon op te groeien 
wilde ze dat meer dan ooit zo houden. De anderen keken haar stomverbaasd aan. Waar haalde ze 
dat nu ineens vandaan? Hun blikken waren als de spaken van een wiel die haar doorpriemden.

“Wat bedoel je?”, vroeg koning Juliaan terwijl hij probeerde om een lepel soep zonder morsen naar 
zijn mond te brengen.
“Wat ik bedoel? Wel, heel eenvoudig: waarom mogen jongens en meisjes niet verder naar school, tot 
ze 20 zijn of ouder zelfs? Dat bedoel ik.”
“Verdikkeme Emma,” antwoordde koning Juliaan heftig, “je weet waarom kinderen niet naar school 
gaan. Jongens helpen op de boerderij, meisjes doen het huishouden en ze zorgen voor kleine 
broertjes en zusjes. Kinderen hebben geen tijd om naar school te gaan.”
Koning Juliaan kreeg een hoogrode kleur – denk aan een glas vol wijn – en de koningin, Leona, wist 
dat dat niet veel goeds voorspelde.

Koning Juliaan was een goede man, groot, sterk, eerlijk en ijverig, maar hij was wat ouderwets en kon 
soms erg opvliegend zijn. Hij hield niet van wijsneuzen, van kinderen en mensen die te veel vragen 
stellen. Hij beredderde zijn zaakjes liever zelf. Hij was eigenzinnig.

“Toe”, zei de koningin sussend, “laat je vader met rust. Hij heeft een zware dag gehad.” Dat was waar.
Prinses Emma had geen gelukkig moment gekozen.
De koningin keek naar de koning en praatte nog even door, al was het maar om te verhinderen dat er 
stoom uit zijn oren kwam. “Er is altijd heel erg veel werk in dit land”, zei ze tegen Emma, “en kinderen 
hebben altijd al hun families geholpen.” Prinses Emma haalde diep adem. Ze moest en zou zeggen 
wat ze te zeggen had.

“Ik vind dat jongeren naar de middelbare school moeten kunnen, en zelfs naar de universiteit als ze 
dat willen. Dan zou het misschien wat beter gaan in dit land.”

Het kwam er ineens uit en het klonk vreselijk brutaal. Iedereen verstijfde en staarde haar aan. Het 
getinkel van de zilveren lepels in de gouden borden viel helemaal stil. In de haard viel een stuk hout 
uiteen tot as en even vlogen er knetterende vonken op. De koning bleef verstomd zitten met zijn lepel 
halverwege zijn mond. Hij hield hem per ongeluk zover schuin dat er een kleine waterval van hete 
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soep op zijn fluwelen broek terechtkwam. Een uitbarsting kon nu niet meer uitblijven.
“De middelbare school! Waarom zouden kinderen naar de middelbare school willen?”, bulderde het 
door de ridderzaal.
Prinses Emma antwoordde: “Om bij te leren, natuurlijk. Om nieuwe dingen te leren, andere dingen. 
Belangrijke dingen, mooie dingen, goede…”
En het antwoord van de koning rolde als een voorjaarsstorm door alle gangen en zalen van het 
immense paleis: “Ja, ja, nieuwe dingen, andere dingen, DOMME dingen. Het is nergens voor nodig 
dat kinderen naar school gaan. Vroeger niet en nu niet. Als ze kunnen rekenen en schrijven dan is dat 
meer dan voldoende. En als ze groot genoeg zijn dan trouwen ze en dan krijgen ze kinderen en dan 
begint alles weer van vooraf aan. Dat is altijd zo geweest en dat ga ik niet veranderen. PUNT.”

Na dat punt sprong de koning woedend op van de tafel. Met grote stappen verliet hij de ridderzaal. 
Maar hij bleef met zijn hakken in zijn hermelijnen mantel haken en struikelend knalde hij tegen de 
gesloten deur aan. Met een bloedneus en een snel dikker wordende lip haastte hij zich weg. Alle 
prinsen en prinsessen keken Emma een beetje verwijtend aan. Zij had de rust verstoord met haar 
domme vragen.

Deel 2: Een hersenschudding

De volgende dag had koning Juliaan afspraak met zijn oude raadgevers. Hun voorhoofden fronsten 
diep. Dat beloofde niet veel goeds.
Maar ook koning Juliaan had een rothumeur. Dat kon moeilijk anders want hij was opgestaan met 
een dikke blauwe lip en een neus als een aardbei. Bovendien had zijn koppige dochter hem zo goed 
als genegeerd bij het ontbijt. Hij was lucht voor haar, ze keek gewoon door hem heen en dat was hij 
van haar niet gewoon. Dat was hij van niemand gewoon.

Naar goede wekelijkse gewoonte had Juliaan zijn raadgevers ontboden om hem in te lichten over de 
stand van zaken in zijn land. Maar hij beklaagde het zich al, want hij had helemaal geen zin om naar 
de krakende stemmen van de oude mannen in de stoffige pakken te luisteren. Maar goed, daar was 
nu geen ontkomen meer aan en iedereen deed zijn verhaal.

“Vorige zomer was het zo heet en droog dat nu hongersnood dreigt in de lage landen bij de zee en in 
de bergen in het zuiden,” kraste de oudste raadsman die verantwoordelijk was voor het algemeen 
welzijn. “De mensen verwachten dat u hen helpt, koning Juliaan.”

“De fabrieken zijn oud en onveilig en er is een gebrek aan mensen met een degelijke opleiding. In 
een aantal gebieden is de industrie dringend aan vernieuwing toe. In vele fabrieken zijn de arbeiders 
in staking gegaan.”, ijsbeerde de raadsman voor de vooruitgang.

“De landbouw hangt teveel af van handenarbeid. De zware regenval van de voorbije maanden heeft 
de wegen weggespoeld en er is geen geld om ze te herstellen. In de hoofdstad beginnen de mensen 
te grommen omdat er niet genoeg eten in de winkels ligt.”, knorde de dikste raadsman. Hij had daar 
zeker geen last van want hij woog wel 130 kg. Het was bang wachten op de lente. Dat vonden ze 
allemaal.

De koning die het alles bij elkaar wel goed meende, beet zich op de te dikke lip. Een druppeltje bloed 
bubbelde op en zijn gezicht vertrok in een pijnlijke grimas. Maar nog was hij niet aan het einde van 
zijn lijden.

De raadsman van informatie wist nog te vertellen dat in vele steden mannen en vrouwen, oud en 
jong, massaal op straat kwamen. “Ze willen eten en werk en onderwijs voor hun kinderen, zodat ze 
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vooruit kunnen. Het leger en de politie kunnen de situatie nauwelijks de baas.”
Dit was de druppel die de emmer liet overlopen. De zware vuist van koning Juliaan landde precies  
in het midden van de nog zwaardere eikenhouten tafel die nog stamde uit de tijd van zijn 
betovergrootvader Roobeer. De tafel sprong op, de raadgevers sprongen verschrikt achteruit. Ze 
waren dan wel oud, maar hun leven nog lang niet moe. Koning Juliaan riep vertwijfeld uit: “Eten 
kunnen ze krijgen, voor werk wil ik wel zorgen, maar kinderen hebben niets, maar dan ook helemaal 
niets verloren op school.”

De moedigste onder zijn raadgevers probeerde iets te zeggen: “Koning”, zei hij voorzichtig, “koning 
Juliaan?”
Maar de koning was zo kwaad. Hij zei alleen maar:
“Eten kunnen ze krijgen maar op school hebben ze niets verloren.”

De raadgever hield vol:
“Koning Juliaan, misschien …”
En de koning weer:
“Op school hebben ze absoluut niets verloren.”
En de raadgever daarop:
“Koning Juliaan, misschien kunt u beter de volksvertegenwoordiging samenroepen?”
De Koning: “Waaaaaaat?”
De raadgever: “Dedededede volksvertegenwoordiging samenroepen?”

De man heeft zijn zin niet kunnen afmaken. Zo snel als zijn oude benen hem konden dragen, heeft hij 
het immense paleis verlaten, achternagezeten door de woeste koning Juliaan die het niet hebben kon 
dat er aan zijn beleid werd getwijfeld. De oude raadgever slaagde er maar net in te ontkomen en dan 
nog alleen omdat koning Juliaan bij het afdalen van de trappen weer eens in zijn hermelijnen mantel 
bleef haken. Hij donderde naar beneden en bleef onderaan met een dikke buil en totaal versuft 
liggen.

De vallende koning had zoveel tumult gemaakt dat 4 lakeien ineens kwamen toegelopen. Ze tilden  
de koning op en droegen hem naar zijn slaapvertrek. Daarna riepen ze de hofdokter. Die stelde geen 
gebroken botten vast, maar wel een min of meer ernstige hersenschudding. Dat hangt een beetje af 
van hoeveel hersens je hebt.

Het nieuws van de val van de koning verspreidde zich als een lopend vuurtje door het gehele land. 
Steeds meer mensen kwamen op straat. Hier en daar vielen wat klappen, maar uiteindelijk gaven het 
leger en de politie het op: als letterlijk iedereen in opstand komt dan moet je je daarbij neerleggen.

Deel 3: Volledig herstel

Een hele week lang lag koning Juliaan in zijn kamer zonder ook maar één straaltje licht. De dokters 
waren streng: rust, geen licht en aan niks denken. Koningin Leona wist niet waar ze eerst moest 
beginnen: de telefoons stonden roodgloeiend, de raadgevers liepen de deur plat en journalisten 
kampeerden voor de poorten van het paleis om zeker niets te missen. Heel het land stond in rep en 
roer. De enigen die er een beetje rustig bij bleven waren de prinsen en prinsessen.

Prinses Emma bracht heel veel tijd door bij haar vader, want ze hield wel van de eigenwijze koning  
en ze voelde zich ook een beetje schuldig. Hoewel ..., ze vond nog steeds dat ze gelijk had. Maar 
daarmee zou ze hem nu niet lastigvallen.
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De dooreengeschudde hersens van koning Juliaan herstelden spectaculair. Op het eind van de week 
werden de zware fluwelen gordijnen van het koninklijke slaapvertrek opengetrokken. De ramen 
werden geopend en samen met het binnenvallende lentelicht hoorde koning Juliaan het gejoel van 
zijn volk. Hij liet zonder verpinken de moedige raadgever roepen. Die bleef met de lippen hard op 
elkaar geperst in de hoek van de kamer staan wachten. Hij herinnerde zich maar al te goed de 
koninklijke achtervolging en hij wilde liever geen tweede maal het opgejaagde wild zijn. Maar de 
koning wenkte hem naderbij en stelde hem gerust. Hij wilde alleen weten hoe het nu gesteld was  
met zijn land. Het werd heel stil in de koninklijke slaapkamer. “Roep de volksvertegenwoordiging 
samen.”, zei koning Juliaan ten slotte. De raadgever schrok zich een hoedje. Hoewel hij het allemaal 
niet goed begreep, haastte hij zich toch om de wens van koning Juliaan uit te voeren.

En dat vroeg tijd. Want al werd de volksvertegenwoordiging om de zes jaar gekozen, dat moest zo 
volgens de Grondwet, meestal vergaderde ze slechts tweemaal. De eerste maal kort na de 
verkiezingen om de vertegenwoordigers in te zweren. Dat doet overigens geen pijn. En een tweede 
maal om de volksvertegenwoordiging te ontbinden zodat er nieuwe verkiezingen kunnen komen.

De volksvertegenwoordigers waren dan ook zeer verrast toen ze de brief in hun bus kregen.  
De ene hielp een koe met kalveren, een andere een schaap met lammeren. Een derde was met zijn 
vissersboot op zee. Een vierde was de bergen ingetrokken op jacht naar wat voedsel. Een vijfde  
was net met een groot werk begonnen en moest dat eerst afwerken. Een zesde lag met jicht in bed. 
En zo ging dat maar door. Het duurde drie volle weken voor iedereen in de hoofdstad was. Die tijd 
werd nuttig gebruikt om het huis van de volksvertegenwoordiging een grondige poetsbeurt te geven. 
Intussen bleven de mensen op straat komen en protesteren.

En toen was het zover. Koning Juliaan sprak de vertegenwoordigers toe. “Waarde landgenoten, wij 
(dat zegt een koning als hij ik bedoelt) hebben besloten om aan de volksvertegenwoordigers de 
macht te geven die aan de volksvertegenwoordigers toekomt.” Het klonk een beetje plechtig, maar 
koning Juliaan vond dat dat op dit moment zo hoorde. “Het gaat niet zo goed met dit land. Dat is 
voor een stuk mijn fout.” De volksvertegenwoordigers wisten niet wat ze hoorden, ze hoorden het  
in Keulen donderen. En de koning ging verder: “Vanaf nu zullen alle beslissingen in dit land door  
de vertegenwoordiging van het volk genomen worden. Ik zal mij beperken tot het bekrachtigen van 
de wetten die door jullie worden goedgekeurd.”

Een oorverdovend gejuich deed de kristallen lusters trillen. Afspraken werden gemaakt, ideeën 
uitgewisseld en plannen gesmeed. Tegen het eind van de week was de eerste wet een feit. De 
voorzitter van de vertegenwoordiging kondigde aan: “Vanaf nu mogen alle jongens en meisjes 
schoollopen zolang ze willen, meer nog, ze moeten naar school tot ze achttien zijn.” Nu, dat vonden 
sommigen ook niet zo leuk.
Het ene schitterende idee volgde op het andere sublieme plan. Stilaan kroop het land van koning 
Juliaan overeind. Het bloeide en groeide en werd een voorbeeld voor de hele wereld. Want zeg nu 
zelf: vele mensen weten meer dan één koning of niet soms?
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 De handen uit de mouwen
Elke groep krijgt 15 minuten de tijd om zijn stukje in te oefenen. 

Deel 1: 
 · Een bloedneus wordt uitgebeeld (max. 10 minuten).
 · Bespreek na in de groep (max. 10 minuten). Je kunt je baseren op de volgende vragen: 

Vragen

Wie zijn de hoofdpersonages in dit toneeltje?

Wat vraagt prinses Emma?

Hoe reageren de andere tafelgenoten?

Vertelt ons dat iets over hun karakter?

Hoe kan je de koning beschrijven?

Waarom wordt hij zo boos?

Vind je dat de koning gelijk heeft?
Waarom wel of waarom niet?

Antwoorden

Prinses Emma en koning Juliaan.

Waarom kinderen alleen naar de lagere school 
mogen (en niet verder studeren).

Stomverbaasd.

Ze hebben er blijkbaar nooit bij stilgestaan. 
Bovendien vrezen ze dat hun rustige avond nu 
verpest is.

Heftig, opvliegend. Vermoeid ook.

Hij wil zelf een rustige avond. Hij wil niet 
tegengesproken worden.

Deel 2: 
 · Een hersenschudding wordt uitgebeeld (max. 10 minuten).
 · Bespreek ook dit deel na in de groep (max. 10 minuten). Baseer je op de volgende vragen:

 

Vragen

Hoe noemt men de mannen die door de koning 
worden ontboden?

Wat komen ze doen?

Wat gebeurt er in het land?

Waarom is het volk niet tevreden?

Hoe reageert de koning op het nieuws dat hem 
wordt gebracht?

Wat vind je van die reactie?

Antwoorden

Raadgevers.

Ze komen de koning inlichten over de stand
van zaken in zijn land.

Het gaat niet zo goed. Hongersnood dreigt,
alles is oud en moet worden gemoderniseerd.

Het volk heeft honger en wil onderwijs voor de 
kinderen zodat het land vooruit kan.

Woedend. Vooral op het feit dat de kinderen
naar school willen.
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Deel 3: 
 · Volledig herstel wordt uitgebeeld (max. 10 minuten).
 · Volledig herstel wordt besproken in de groep (max. 10 minuten). Baseer je op de volgende vragen: 

Vragen

Wat zijn volksvertegenwoordigers?

Hadden zij tot dan toe die belangrijke  
functie goed uitgeoefend? Verklaar.

Welke beslissing neemt de koning?

Vind je dat de juiste beslissing? Waarom?

Wat was het gevolg van die beslissing?

Antwoorden

Dat zijn door het volk gekozen vertegenwoordigers.

Eigenlijk dienden ze alleen voor de vorm. Ze moesten 
nooit een beslissing nemen. Die nam de koning.

Hij roept de volksvertegenwoordiging samen om de 
problemen te helpen oplossen.

Dat is de juiste beslissing. Meer mensen weten meer 
dan één koning.

Het land bloeide en groeide. De kinderen konden 
naar school en iedereen had genoeg te eten.

 

 Rond de tafel
Bespreek het verhaal nu in het algemeen. Centraal staat de houding van koning Juliaan. 
Voorzie op het bord drie kolommen met bovenaan de titels van de drie onderdelen van het verhaal. 
Zie opdrachtenblad 16. Het is de bedoeling dat je tijdens de nabespreking die woorden en begrippen 
noteert die belangrijk zijn voor het thema democratie. 

Vragen

Hoe handelt de koning in het eerste deel?

Is iedereen het daarmee eens?

Hoe handelt de koning in het tweede deel?

Is iedereen het daarmee eens?

Wat stelt de moedigste raadgever in  
deel 2 voor?

Waarom stelt hij dat voor?

Hoe reageert de koning daarop?

Hoe handelt de koning in het derde deel?

Antwoorden

Zeer autoritair. Hij is de enige die beslissingen neemt 
en hij duldt geen tegenspraak.

Zijn dochter, Emma, is het daarmee niet eens.

Nog steeds zeer autoritair. Hij duldt ook geen tegen- 
spraak van de mensen die hem raad moeten geven.

Neen. Een raadgever verzet zich. Hij moet op de 
loop gaan.

Hij stelt voor om de volksvertegenwoordiging
samen te roepen.

Dat kan je alleen maar raden, want hij moet op de 
loop gaan. Maar vermoedelijk vindt hij dat dat de 
enige manier is om de problemen op te lossen.

Hij ziet dat eerst helemaal niet zitten.

De koning is tot inkeer gekomen. Hij roept de 
volksvertegenwoordigers samen en geeft hen de 
macht die hen toekomt. Alle beslissingen zullen nu 
door hen worden genomen.
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Is dat een belangrijke verandering?

Waarom?

Welke handelwijze is de beste? Waarom?

Ja.

Het volk beslist door zijn vertegenwoordigers.
Dat is democratie.

De handelwijze in het derde deel.

Op het bord en de leerlingen noteren op hun blad: 

Een bloedneus 

· zeer autoritair
· duldt geen tegenspraak
· luistert niet naar de  
   argumenten van anderen
· aanvaardt geen kritiek
· zijn wil is wet

DICTATUUR

Een hersenschudding 

· nog steeds zeer autoritair
· hij wordt boos als de  
   volksvertegenwoordiging  
   ter sprake komt
· hij reageert zoals in deel 1

Volledig herstel

· hij luistert naar de volks- 
   vertegenwoordigers
· hij respecteert de wet
· democratische ingesteldheid

DEMOCRATIE

 We doen er wat mee
Lees eerst even de tekst op opdrachtenblad 17, samen met de leerlingen of elk individueel.   
Deze tekst vat samen waarom een democratie belangrijk is. 

Democratie of dictatuur 

Wij leven in een democratie. Dat betekent dat de inwoners van ons land inspraak hebben in het 
bestuur. Hoe hebben de mensen dan inspraak?

Vanaf 18 jaar mogen Belgen gaan stemmen. Als ze gaan stemmen, dan zeggen de kiezers daarmee 
wat ze belangrijk vinden voor de samenleving en welke partij of welke kandidaten ze het beste vinden 
om hen te vertegenwoordigen. 
In een democratie mogen mensen ook hun mening geven en kritiek hebben op de regering of het 
gemeentebestuur. Ze mogen ook betogen of zelfs een staking houden om hun ongenoegen te tonen. 
Ze kunnen daarvoor niet gestraft worden. 

In een democratie is iedereen vrij en gelijk voor de wet. Maar we moeten ons wel houden aan de 
regels die de meerderheid bepaalt.

Niet altijd en niet overal

De democratie bestaat nog niet zo lang. In de Middeleeuwen had de adel het hier voor het zeggen en 
ook de Kerk had heel veel macht. In de 18e eeuw kregen rijke handelaars meer macht en in de 19de 
eeuw waren het de eigenaars van de fabrieken. Maar het bleef toch nog steeds een klein groepje 
mensen die de regels bepaalden. Het overgrote deel van de bevolking, de arbeiders, de boeren en 
de werklieden, had geen inspraak. Wie aan de macht was, deelde die niet graag met een andere groep.

Het duurde vele eeuwen en er ging een lange strijd aan vooraf, voor (bijna) alle groepen in de 
samenleving mee mochten beslissen over de regels en het bestuur. 
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Toch is een democratie nergens perfect. En in veel landen is er nog geen democratie.  
Een klein groepje mensen beslist er alles. Dat noemt men een dictatuur.

In een dictatuur kunnen mensen zomaar gevangen genomen worden, omdat ze kritiek hebben 
gegeven. De verkiezingen verlopen er meestal niet eerlijk. Niet iedereen heeft evenveel kans om 
verkozen te worden of er wordt geknoeid met het tellen van de stemmen.

2. Verandering vraagt tijd

Lesverloop: werkwijzeLesverloop: werkwijze

 De handen uit de mouwen
Vat samen wat er in deel 2 van het verhaal gebeurt. Heel de maatschappij verandert er op korte 
tijd op heel ingrijpende wijze. Meestal vinden veranderingen niet op die manier plaats. Revoluties zijn 
veeleer de uitzondering dan de regel. 

Vooraf lees je even dit tekstje (opdrachtenblad 18). 

Ook in ons land loopt niet alles perfect. Soms worden mensen dan boos en komen ze op straat om te 
betogen en actie te voeren.

Maar niet iedereen is het eens over de oplossingen. Voor één probleem zijn er vaak verschillende 
oplossingen. En het vraagt veel tijd om te zoeken naar de beste oplossing voor zoveel mogelijk 
mensen. Dat is de taak van de politici. Voor elke verandering moet een meerderheid van de 
parlements leden akkoord gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk. 

Wat is de belangrijkste boodschap in deze tekst?
Veranderingen vragen tijd, soms veel tijd. Er moet altijd een meerderheid in het parlement gevonden 
worden om veranderingen door te voeren.

 De handen uit de mouwen
Je hebt nu twee mogelijkheden om dit te illustreren. 
 
Mogelijkheid 1 
Veranderingen vragen meestal heel veel tijd. Verdeel de klas weer in groepjes en nodig een of 
meerdere vol wassenen uit. Iemand uit je familie, de school (directie, leerkracht, 
onderhoudspersoneel), de wijk of de gemeente. Het is nodig dat je de volwassenen die worden 
geïnterviewd, enigszins voorbereidt op het gesprek met de leerlingen. Vraag hen na te denken over 
een positieve verandering die tijdens hun leven heeft plaatsgehad (bijvoorbeeld het aanleggen van 
een nieuwe straat, het oplossen van een milieuprobleem, het bouwen van een nieuwe school). Uit 
hun verhaal moet blijken dat de dingen wel degelijk veranderen, maar dat veranderingen tijd kosten. 
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Laat de leerlingen het interview voorbereiden. Als er meer dan één volwassene komt, bereidt elke 
groep één interview voor. (Zie opdrachtenblad 19). De leerlingen interviewen de volwassene(n) en 
nemen notities. Het kan nuttig zijn om het interview op te nemen. Ofwel worden de volwassenen 
geïnterviewd voor de volledige klas, ofwel brengen de groepjes achteraf verslag uit. 
Laat de leerlingen ook zelf één of twee vragen bedenken.

Mogelijke vragen

Geef eens een voorbeeld van een situatie in  
je leven die positief veranderd is.

Hoe was de situatie voor de verandering?

Hoe begon de verandering?

Wat gebeurde er daarna?

Had je zelf ook inspraak in die verandering?

Hoe beoordeel je de verandering nu?

Zijn er bepaalde zaken die je nog verder wil
veranderd zien?

 Rond de tafel
Na het interview laat je de leerlingen het verslag voorbereiden dat ze aan de groep zullen uitbrengen. 
Als elke groep verslag heeft uitgebracht, vraag dan zelf even naar wat hen het meest is opgevallen. 

Mogelijke vragen

Was er veel veranderd bij de geïnterviewde 
mensen?
In positieve of in negatieve zin?

Hoeveel tijd hebben die veranderingen in  
beslag genomen?
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Mogelijkheid 2 
De leerlingen gaan in groepjes samenzitten. Ze krijgen opdrachtenblad 20 met daarop 7 strookjes  
die elk één fase van een verandering uitleggen. Eerst leggen ze de strookjes in de juiste volgorde. 
Daarna beantwoorden ze de volgende vragen. 

Vragen

Hoe lang heeft het geduurd vooraleer Marieke 
met de fiets door de Kastanjedreef kan?

Vind je dat lang? Waarom heeft het zo lang 
geduurd?

Vind je het belangrijk dat Marieke daar (samen 
met haar ouders) zelf voor gezorgd heeft?
Waarom?

Antwoorden

Tien maanden, van september tot juni.

Omdat één persoon niet zomaar kan beslissen 
en omdat er heel grondig bekeken wordt door 
de politie, de gemeenteraad en de schepen 
van verkeer of de verandering wel de beste 
oplossing is voor iedereen.

Hieronder volgen de strookjes in de juiste volgorde:

1 september. Ik heet Marieke. Ik ben 12 nu en ik vraag thuis of ik met de fiets naar de bibliotheek 
mag. Mijn ouders stemmen toe op voorwaarde dat ik door de Kastanjedreef rijd. Maar de 
Kastanjedreef is een éénrichtingsstraat. Dus dat mag niet. 
Samen met mijn ouders schrijf ik een brief naar de gemeente met de vraag om fietsers in beide 
richtingen door de Kastanjedreef te laten rijden. 

We zijn nu twee weken later. Vanmorgen zat er een brief bij de post van de schepen van verkeer.  
Hij schrijft daarin dat hij mijn vraag goed heeft ontvangen en dat hij de zaak zal laten onderzoeken. 

Ik heb in geen twee maanden nog wat gehoord van de gemeente. Mijn vader zegt dat dat niet 
abnormaal is. Ik moet gewoon wat geduld oefenen. Dat wil ik wel, maar ik wil ook met mijn fiets naar 
de bibliotheek. Gisteren zag ik wel politie in de Kastanjedreef. De commissaris keek aandachtig rond. 
Misschien komt er toch wat van. 

Vanmorgen vertelde mijn vader me dat de vraag om de Kastanjedreef toegankelijk te maken voor 
fietsers op de agenda van de gemeenteraad staat. De commissaris vindt de vraag blijkbaar gegrond. 
De gemeenteraad moet nu beslissen of de verandering er komt of niet. 

De gemeenteraad heeft de veranderingen in de Kastanjedreef goedgekeurd. Het staat nu vast dat  
ik binnenkort met de fiets naar de bibliotheek kan. Oef ! Ik hoop dat het niet meer te lang duurt. 

Ik heb eens naar het gemeentehuis gebeld met de vraag wanneer wij nu met de fiets door de 
Kastanjedreef kunnen. De ambtenaar vertelde mij dat de nieuwe verkeersborden besteld zijn.  
Nog een beetje geduld. 

Vanmorgen hebben werklui van de gemeente de oude borden in de Kastanjedreef verwijderd en  
er nieuwe ge plaatst. We mogen er nu met de fiets door. Ik neem afscheid want ik haast mij naar  
de bibliotheek: morgen begint immers de grote vakantie. 
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 We doen er wat mee 
In deze laatste fase kun je

1. verwijzen naar de inspraak die de volwassenen al dan niet hebben gehad;
2. terugkomen op de houding van prinses Emma in het verhaal. 

Heeft zij zich gedragen zoals het moest?
Was haar vraag gegrond?
Had ze gelijk om haar mening te zeggen?
Moeten jongeren in het algemeen de kans krijgen om hun mening te zeggen?

Geef aan de leerlingen de opdracht op te schrijven (bijvoorbeeld op een spandoek) waarom zij 
democratie belangrijk vinden, willen verdedigen, …

Vanuit die optiek kun je ook de derde module voorbereiden.

Hebben jullie inspraak op school? 
Op welke vlakken zou je inspraak kunnen hebben? 
In de klas? Op school?
Is inspraak belangrijk?
Zou inspraak de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn?

De volgende module legt heel concreet uit hoe je inspraak op een democratische manier kunt 
organiseren.
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Opdrachtenblad 10

Opdracht en tips

Met dit deel begint het verhaal van koning Juliaan. Lees het rustig en aandachtig.  
Als er woorden in staan die je niet begrijpt, vraag dan uitleg aan je ouders, aan  
de juf of meester of zoek de verklaring zelf op.

Koning Juliaan

Deel 1: Een bloedneus

Dit verhaal gebeurde vele jaren geleden. Op een druilerige avond had prinses Emma grote ruzie met 
haar vader, koning Juliaan. Koning Juliaan was na een lange dag vol saaie vergaderingen heel erg 
vermoeid de ridderzaal van zijn enorme paleis binnengekomen. Hij keek zorgelijk omdat de toestand 
in zijn land hem grote zorgen baarde.

De hele koninklijke familie zat al klaar voor het avondeten. Dat was zo omdat alle prinsen en 
prinsessen een reuzenhonger hadden, maar vooral ook omdat hun vader daarop stond. De soep 
werd opgediend. De kandelaars wierpen een goudkleurig licht over de lange tafel. Het vuur danste in 
de open haard en wierp schaduwen over de witte muren. De prinsen en prinsessen wachtten op een 
teken van vader om hun soep uit te lepelen. Toen dat er eindelijk kwam, was alleen nog het getinkel 
van de zilveren lepels in de gouden borden te horen.

“Waarom mogen kinderen alleen maar naar de lagere school?” Prinses Emma flapte het eruit. Ze was 
bijna dertien. Ze was nooit bang geweest om te zeggen wat ze dacht. Nu ze begon op te groeien 
wilde ze dat meer dan ooit zo houden. De anderen keken haar stomverbaasd aan. Waar haalde ze 
dat nu ineens vandaan? Hun blikken waren als de spaken van een wiel die haar doorpriemden.

“Wat bedoel je?”, vroeg koning Juliaan terwijl hij probeerde om een lepel soep zonder morsen naar 
zijn mond te brengen.
“Wat ik bedoel? Wel, heel eenvoudig: waarom mogen jongens en meisjes niet verder naar school,  
tot ze 20 zijn of ouder zelfs? Dat bedoel ik.”
“Verdikkeme Emma,” antwoordde koning Juliaan heftig, “je weet waarom kinderen niet naar school 
gaan. Jongens helpen op de boerderij, meisjes doen het huishouden en ze zorgen voor kleine 
broertjes en zusjes. Kinderen hebben geen tijd om naar school te gaan.” Koning Juliaan kreeg een 
hoogrode kleur – denk aan een glas vol wijn – en de koningin, Leona, wist dat dat niet veel goeds 
voorspelde.

Koning Juliaan was een goede man, groot, sterk, eerlijk en ijverig, maar hij was wat ouderwets en kon 
soms erg opvliegend zijn. Hij hield niet van wijsneuzen, van kinderen en mensen die te veel vragen 
stellen. Hij beredderde zijn zaakjes liever zelf. Hij was eigen zinnig.
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“Toe”, zei de koningin sussend, “laat je vader met rust. Hij heeft een zware dag gehad.” Dat was waar. 
Prinses Emma had geen gelukkig moment gekozen.

De koningin keek naar de koning en praatte nog even door, al was het maar om te verhinderen dat er 
stoom uit zijn oren kwam. “Er is altijd heel erg veel werk in dit land”, zei ze tegen Emma, “en kinderen 
hebben altijd al hun families geholpen.” Prinses Emma haalde diep adem. Ze moest en zou zeggen 
wat ze te zeggen had.

“Ik vind dat jongeren naar de middelbare school moeten kunnen, en zelfs naar de universiteit als ze 
dat willen. Dan zou het misschien wat beter gaan in dit land.”

Het kwam er ineens uit en het klonk vreselijk brutaal. Iedereen verstijfde en staarde haar aan. Het 
getinkel van de zilveren lepels in de gouden borden viel helemaal stil. In de haard viel een stuk hout 
uiteen tot as en even vlogen er knetterende vonken op.
De koning bleef verstomd zitten met zijn lepel halverwege zijn mond. Hij hield hem per ongeluk zover 
schuin dat er een kleine waterval van hete soep op zijn fluwelen broek terechtkwam. Een uitbarsting 
kon nu niet meer uitblijven.

“De middelbare school! Waarom zouden kinderen naar de middelbare school willen?”, bulderde het 
door de ridderzaal.
Prinses Emma antwoordde: “Om bij te leren, natuurlijk. Om nieuwe dingen te leren, andere dingen. 
Belangrijke dingen, mooie dingen, goede...”
En het antwoord van de koning rolde als een voorjaarsstorm door alle gangen en zalen van het 
immense paleis: “Ja, ja, nieuwe dingen, andere dingen, DOMME dingen. Het is nergens voor nodig 
dat kinderen naar school gaan. Vroeger niet en nu niet. Als ze kunnen rekenen en schrijven dan is dat 
meer dan voldoende. En als ze groot genoeg zijn dan trouwen ze en dan krijgen ze kinderen en dan 
begint alles weer van vooraf aan. Dat is altijd zo geweest en dat ga ik niet veranderen. PUNT.”

Na dat punt sprong de koning woedend op van de tafel. Met grote stappen verliet hij de ridderzaal. 
Maar hij bleef met zijn hakken in zijn hermelijnen mantel haken en struikelend knalde hij tegen de 
gesloten deur aan. Met een bloedneus en een snel dikker wordende lip haastte hij zich weg. Alle 
prinsen en prinsessen keken Emma een beetje verwijtend aan. Zij had de rust verstoord met haar 
domme vragen.
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Opdrachtenblad 11

Opdracht en tips

Dit is het tweede deel van het verhaal van koning Juliaan. In het eerste deel kreeg  
de koning ruzie met zijn dochter. Die wil namelijk dat iedereen tot 18 naar school  
kan. Op het eind van dat deel liep de koning tegen een gesloten deur aan. Hij hield  
er een bloedneus en een dikke lip aan over. Lees dit deel rustig en aandachtig.  
Als er woorden in staan die je niet begrijpt, vraag dan uitleg aan je ouders, aan  
de juf of meester of zoek de verklaring zelf op.

Deel 2: Een hersenschudding

De volgende dag had koning Juliaan afspraak met zijn oude raadgevers. Hun voorhoofden fronsten 
diep. Dat beloofde niet veel goeds.
Maar ook koning Juliaan had een rothumeur. Dat kon moeilijk anders want hij was opgestaan met 
een dikke blauwe lip en een neus als een aardbei. Bovendien had zijn koppige dochter hem zo goed 
als genegeerd bij het ontbijt. Hij was lucht voor haar, ze keek gewoon door hem heen en dat was hij 
van haar niet gewoon. Dat was hij van niemand gewoon.

Naar goede wekelijkse gewoonte had koning Juliaan zijn raadgevers ontboden om hem in te lichten 
over de stand van zaken in zijn land. Maar hij beklaagde het zich al, want hij had helemaal geen zin 
om naar de krakende stemmen van de oude mannen in de stoffige pakken te luisteren. Maar goed, 
daar was nu geen ontkomen meer aan en iedereen deed zijn verhaal.

“Vorige zomer was het zo heet en droog dat nu hongersnood dreigt in de lage landen bij de zee en  
in de bergen in het zuiden,” kraste de oudste raadsman die verantwoordelijk was voor het algemeen 
welzijn. “De mensen verwachten dat u hen helpt, koning Juliaan.”

“De fabrieken zijn oud en onveilig en er is een gebrek aan mensen met een degelijke opleiding. In 
een aantal gebieden is de industrie dringend aan vernieuwing toe. In vele fabrieken zijn de arbeiders 
in staking gegaan.”, ijsbeerde de raadsman voor de vooruitgang.

“De landbouw hangt teveel af van handenarbeid. De zware regenval van de voorbije maanden heeft 
de wegen weggespoeld en er is geen geld om ze te herstellen. In de hoofdstad beginnen de mensen 
te grommen omdat er niet genoeg eten in de winkels ligt.”, knorde de dikste raadsman. Hij had daar 
zeker geen last van want hij woog wel 130 kg.
Het was bang wachten op de lente. Dat vonden ze allemaal.

De koning die het alles bij elkaar wel goed meende, beet zich op de te dikke lip. Een druppeltje bloed 
bubbelde op en zijn gezicht vertrok in een pijnlijke grimas. Maar nog was hij niet aan het einde van 
zijn lijden. 
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De raadsman van informatie wist nog te vertellen dat in vele steden mannen en vrouwen, oud en 
jong, massaal op straat kwamen. “Ze willen eten en werk en onderwijs voor hun kinderen, zodat ze 
vooruit kunnen. Het leger en de politie kunnen de situatie nauwelijks de baas.”

Dit was de druppel die de emmer liet overlopen. De zware vuist van koning Juliaan landde precies in 
het midden van de nog zwaardere eikenhouten tafel die nog stamde uit de tijd van zijn betovergroot-
vader Roobeer. De tafel sprong op, de raadgevers sprongen verschrikt achteruit. Ze waren dan wel oud, 
maar hun leven nog lang niet moe. Koning Juliaan riep vertwijfeld uit: “Eten kunnen ze krijgen, voor 
werk wil ik wel zorgen, maar kinderen hebben niets, maar dan ook helemaal niets verloren op school.”

De moedigste onder zijn raadgevers probeerde iets te zeggen: “Koning”, zei hij voorzichtig, “koning 
Juliaan?”
Maar de koning was zo kwaad. Hij zei alleen maar:
“Eten kunnen ze krijgen maar op school hebben ze niets verloren.”
De raadgever hield vol:
“Koning Juliaan, misschien...”
En de koning weer:
“Op school hebben ze absoluut niets verloren.”
En de raadgever daarop:
“Koning Juliaan, misschien kunt u beter de volksvertegenwoordiging samenroepen?”
De Koning: “Waaaaaaat?”
De raadgever: “Dedededede volksvertegenwoordiging samenroepen?”

De man heeft zijn zin niet kunnen afmaken. Zo snel als zijn oude benen hem konden dragen, heeft hij 
het immense paleis verlaten, achternagezeten door de woeste koning Juliaan die het niet hebben kon 
dat er aan zijn beleid werd getwijfeld. De moedige raadgever slaagde er maar net in te ontkomen en 
dan nog alleen omdat koning Juliaan bij het afdalen van de trappen weer eens in zijn hermelijnen mantel 
bleef haken. Hij donderde naar beneden en bleef onderaan met een dikke buil en totaal versuft liggen.

De vallende koning had zoveel tumult gemaakt dat 4 lakeien ineens kwamen toegelopen. Ze tilden  
de koning op en droegen hem naar zijn slaapvertrek. Daarna riepen ze de hofdokter. Die stelde geen 
gebroken botten vast, maar wel een min of meer ernstige hersenschudding. Dat hangt een beetje af 
van hoeveel hersens je hebt.

Het nieuws van de val van de koning verspreidde zich als een lopend vuurtje door het gehele land. 
Steeds meer mensen kwamen op straat. Hier en daar vielen wat klappen, maar uiteindelijk gaven het 
leger en de politie het op: als letterlijk iedereen in opstand komt dan moet je je daarbij neerleggen.
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Opdrachtenblad 12

Opdracht en tips

Dit is het derde deel van het verhaal van koning Juliaan. In het eerste deel kreeg  
de koning ruzie met zijn dochter. Die wil namelijk dat iedereen tot 18 naar school kan. 
Op het eind van dat deel liep de koning tegen een gesloten deur aan. Hij hield er een 
bloedneus en een dikke lip aan over. In het tweede deel kreeg koning Juliaan ook nog 
eens ruzie met zijn raadgevers. Op het einde van dat deel stuikte hij van de trappen 
en nu ligt hij in bed met een hersenschudding.

Lees dit deel rustig en aandachtig. Als er woorden in staan die je niet begrijpt, vraag 
dan uitleg aan je ouders, aan de juf of meester of zoek de verklaring zelf op.

Deel 3: Volledig herstel

Een hele week lang lag koning Juliaan in zijn kamer zonder ook maar één straaltje licht. De dokters 
waren streng: rust, geen licht en aan niks denken. Koningin Leona wist niet waar ze eerst moest 
beginnen: de telefoons stonden roodgloeiend, de raadgevers liepen de deur plat en journalisten 
kampeerden voor de poorten van het paleis om zeker niets te missen. Heel het land stond in rep en 
roer. De enigen die er een beetje rustig bij bleven waren de prinsen en prinsessen.

Prinses Emma bracht heel veel tijd door bij haar vader, want ze hield wel van de eigenwijze koning  
en ze voelde zich ook een beetje schuldig. Hoewel ..., ze vond nog steeds dat ze gelijk had. Maar 
daarmee zou ze hem nu niet lastigvallen.

De dooreengeschudde hersens van koning Juliaan herstelden spectaculair. Op het eind van de week 
werden de zware fluwelen draperieën van het koninklijke slaapvertrek opengetrokken. De ramen 
werden geopend en samen met het binnenvallende lentelicht hoorde koning Juliaan het gejoel van 
zijn volk. Hij liet zonder verpinken de moedigste raadgever roepen. Die bleef met de lippen hard op 
elkaar geperst in de hoek van de kamer staan wachten. Hij herinnerde zich maar al te goed de 
koninklijke achtervolging en hij wilde liever geen tweede maal het opgejaagde wild zijn. Maar de 
koning wenkte hem naderbij en stelde hem gerust. Hij wilde alleen weten hoe het nu gesteld was met 
zijn land. Het werd heel stil in de koninklijke slaapkamer. “Roep de volksvertegenwoordiging samen.”, 
zei koning Juliaan ten slotte. De raadgever schrok zich een hoedje. Hoewel hij het allemaal niet erg 
goed begreep, haastte hij zich toch om de wens van koning Juliaan uit te voeren.

En dat vroeg tijd. Want al werd de volksvertegenwoordiging om de zes jaar gekozen, dat moest zo 
volgens de Grondwet, meestal vergaderde ze slechts tweemaal. De eerste maal kort na de 
verkiezingen om de vertegenwoordigers in te zweren. Dat doet overigens geen pijn. En een tweede 
maal om de volksvertegenwoordiging te ontbinden zodat er nieuwe verkiezingen kunnen komen.

De volksvertegenwoordigers waren dan ook zeer verrast toen ze de brief in hun bus kregen.  
De ene hielp een koe met kalveren, een andere een schaap met lammeren. Een derde was met  
zijn vissersboot op zee. Een vierde was de bergen ingetrokken op jacht naar wat voedsel.  
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Een vijfde was net met een groot werk begonnen en moest dat eerst afwerken. Een zesde lag met 
jicht in bed. En zo ging dat maar door. Het duurde drie volle weken voor iedereen in de hoofdstad 
was. Die tijd werd nuttig gebruikt om het huis van de volksvertegenwoordiging een grondige 
poetsbeurt te geven. Intussen bleven de mensen op straat komen en protesteren.

En toen was het zover. Koning Juliaan sprak de vertegenwoordigers toe. “Waarde landgenoten,  
wij (dat zegt een koning als hij ik bedoelt) hebben besloten om aan de volksvertegenwoordigers  
de macht te geven die aan de volksvertegenwoordigers toekomt.” Het klonk een beetje plechtig, 
maar koning Juliaan vond dat dat op dit moment zo hoorde. “Het gaat niet zo goed met dit land.  
Dat is voor een stuk mijn fout.” De volksvertegenwoordigers wisten niet wat ze hoorden, ze hoorden 
het in Keulen donderen. En de koning ging verder: “Vanaf nu zullen alle beslissingen in dit land door 
de vertegenwoordiging van het volk genomen worden. Ik zal mij beperken tot het bekrachtigen van  
de wetten die door jullie worden goedgekeurd.”

Een oorverdovend gejuich deed de kristallen lusters trillen. Afspraken werden gemaakt, ideeën 
uitgewisseld en plannen gesmeed. Tegen het eind van de week was de eerste wet een feit.  
De voorzitter van de vertegenwoordiging kondigde aan: “Vanaf nu mogen alle jongens en meisjes 
schoollopen zolang ze willen, meer nog, ze moeten naar school tot ze achttien zijn.” Nu, dat vonden 
sommigen ook niet zo leuk.
Het ene schitterende idee volgde op het andere sublieme plan. Stilaan kroop het land van koning 
Juliaan overeind. Het bloeide en groeide en werd een voorbeeld voor de hele wereld. Want zeg nu 
zelf: vele mensen weten meer dan één koning of niet soms?
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Opdrachtenblad 13

Deel 1: Een bloedneus

Je hebt het eerste deel van het verhaal van koning Juliaan gelezen. Voer nu de 
volgende opdracht uit en hou rekening met de tips. 

Hou er rekening mee dat je dit stuk van het verhaal zelf moet spelen, maar dat de 
drie delen samen één geheel vormen. Dat geheel moet duidelijk blijven. Wie niet 
meespeelt, bewaakt dus het verhaal.

Verdeel de rollen. 
In dit deel moet je zeker de volgende personages uitbeelden:

koning Juliaan   

prinses Emma  

de koningin  

 

Als je groep groter is dan drie leerlingen beeld je verder ook nog uit:

prinsen en prinsessen   

een lakei  

 

Welke kostuums en attributen (pruiken, zwaarden, meubeltjes) zou je gebruiken om 
dit verhaal uit te beelden? 
Hou er wel rekening mee dat je dit in de klas opvoert!

Voor je begint voor te bereiden, vertel je het verhaal aan elkaar (binnen het groepje) 
vanuit je eigen personage.

Als er nu nog leerlingen zijn die niet aan bod komen dan hebben we zeker een 
regisseur nodig. Die vertelt aan de anderen hoe ze moeten spelen. 
De overige leerlingen zorgen ervoor dat het verhaal zo precies mogelijk wordt 
nagespeeld.
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Opdrachtenblad 14

Deel 2: Een hersenschudding

Je hebt het tweede deel van het verhaal van koning Juliaan gelezen. Voer nu de 
volgende opdracht uit en hou rekening met de tips.

Hou er rekening mee dat je dit stuk van het verhaal zelf moet spelen, maar dat de 
drie delen samen één geheel vormen. Dat geheel moet duidelijk blijven. Wie niet 
meespeelt bewaakt dus het verhaal.

Verdeel de rollen. 
In dit deel moet je zeker de volgende personages uitbeelden:

koning Juliaan   

vijf raadgevers (minder kan ook)  

vier lakeien (minder kan ook)  

één hofdokter  

 

Welke kostuums en attributen (pruiken, zwaarden, meubeltjes) zou je gebruiken om 
dit verhaal uit te beelden? 
Hou er wel rekening mee dat je dit in de klas opvoert!

Voor je begint voor te bereiden, vertel je het verhaal aan elkaar (binnen het groepje) 
vanuit je eigen personage.

Als er nu nog leerlingen zijn die niet aan bod komen dan hebben we zeker een 
regisseur nodig. 
Die vertelt aan de anderen hoe ze moeten spelen. 
De overige leerlingen zorgen ervoor dat het verhaal zo precies mogelijk wordt 
nagespeeld.
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Opdrachtenblad 15

Deel 3: Volledig herstel

Je hebt het derde deel van het verhaal van koning Juliaan gelezen. Voer nu de 
volgende opdracht uit en hou rekening met de tips.

Hou er rekening mee dat je dit stuk van het verhaal zelf moet spelen, maar dat de 
drie delen samen één geheel vormen. Dat geheel moet duidelijk blijven. Wie niet 
meespeelt bewaakt dus het verhaal.

Verdeel de rollen. 
In dit deel moet je zeker de volgende personages uitbeelden:

koning Juliaan   

koningin Leona  

prinses Emma  

een koninklijke raadgever  

volksvertegenwoordigers  

Als je groep groot genoeg is, kan je ook denken aan:

volk  

één hofdokter  

 

Welke kostuums en attributen (pruiken, zwaarden, meubeltjes) zou je gebruiken om 
dit verhaal uit te beelden? 
Hou er wel rekening mee dat je dit in de klas opvoert.

Voor je begint voor te bereiden, vertel je het verhaal aan elkaar (binnen het groepje) 
vanuit je eigen personage.

Als er nu nog leerlingen zijn die niet aan bod komen dan hebben we zeker een 
regisseur nodig. Die vertelt de anderen hoe ze moeten spelen. 
De overige leerlingen zorgen ervoor dat het verhaal zo precies mogelijk wordt 
nagespeeld.
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Opdrachtenblad 16

Als iedereen zijn deel gespeeld heeft, bespreken we het geheel in groep. 
Vooral de houding en het gedrag van koning Juliaan zijn hier belangrijk. 
Noteer de conclusies van het gesprek in de onderstaande kolommen.

Een bloedneus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hersenschudding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volledig herstel
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Opdrachtenblad 17

Lees de volgende tekst:

Democratie of dictatuur
Wij leven in een democratie. Dat betekent dat de inwoners van ons land inspraak hebben in het 
bestuur. Hoe hebben de mensen dan inspraak?

Vanaf 18 jaar mogen Belgen gaan stemmen. Als ze gaan stemmen, dan zeggen de kiezers 
daarmee wat ze belangrijk vinden voor de samenleving en welke partij of welke kandidaten ze 
het beste vinden om hen te vertegenwoordigen. 
In een democratie mogen mensen ook hun mening geven en kritiek hebben op de regering of 
het gemeentebestuur. Ze mogen ook betogen of zelfs een staking houden om hun ongenoegen 
te tonen. Ze kunnen daarvoor niet gestraft worden. 

In een democratie is iedereen vrij en gelijk voor de wet. Maar we moeten ons wel houden aan de 
regels die de meerderheid bepaalt.

Niet altijd en niet overal
De democratie bestaat nog niet zo lang. In de Middeleeuwen had de adel het hier voor het 
zeggen en ook de Kerk had heel veel macht. In de 18e eeuw kregen rijke handelaars meer macht 
en in de 19de eeuw waren het de eigenaars van de fabrieken. Maar het bleef toch nog steeds 
een klein groepje mensen die de regels bepaalden. Het overgrote deel van de bevolking, de 
arbeiders, de boeren en de werklieden, had geen inspraak. Wie aan de macht was, deelde die 
niet graag met een andere groep.

Het duurde vele eeuwen en er ging een lange strijd aan vooraf, voor (bijna) alle groepen in de 
samenleving mee mochten beslissen over de regels en het bestuur. 

Toch is een democratie nergens perfect. En in veel landen is er nog geen democratie. Een klein 
groepje mensen beslist er alles. Dat noemt men een dictatuur.
In een dictatuur kunnen mensen zomaar gevangen genomen worden, omdat ze kritiek hebben 
gegeven. De verkiezingen verlopen er meestal niet eerlijk. Niet iedereen heeft evenveel kans om 
verkozen te worden of er wordt geknoeid met het tellen van de stemmen.

 

 

 

 

 

2 modulemodule

68 3e graad basisonderwijs



Opdrachtenblad 18

Weet je nog wat er in het tweede deel van het verhaal gebeurde? Heel de maat
schappij veranderde er op korte tijd en op heel ingrijpende wijze. Meestal vinden 
veranderingen niet op die manier plaats. Revoluties zijn eerder de uitzonde ring  
dan de regel.

Vooraf lees je even dit tekstje.

Ook in ons land loopt niet alles perfect. Soms worden mensen dan boos en komen ze op straat 
om te betogen en actie te voeren.

Maar niet iedereen is het eens over de oplossingen. Voor één probleem zijn er vaak verschillende 
oplossingen. En het vraagt veel tijd om te zoeken naar de beste oplossing voor zoveel mogelijk 
mensen. Dat is de taak van de politici. 

Voor elke verandering moet een meerderheid van de parlementsleden akkoord gaan. Dat is niet 
altijd gemakkelijk.

Wat is de belangrijkste boodschap in deze tekst?

 

 

 

 

 

 

 

69

2

Democratie of dictatuur

modulemodule



Opdrachtenblad 19

Interview 

Ga nu een volwassene interviewen. De bedoeling is dat jullie het hebben over grote 
veranderingen in het leven van die volwassene, in zijn omgeving, in de wereld. Vraag 
eerst wie hij of zij is, vanwaar hij of zij komt en wat hij of zij doet als werk. Kortom de 
geïnterviewde stelt zichzelf voor en zo kunnen jullie hem of haar ook voorstellen aan 
de groep.

Mogelijke vragen 

       

Geef eens een voorbeeld van een situatie
in je leven die positief veranderd is.

Hoe was de situatie voor de verandering?

Hoe begon de verandering?

Wat gebeurde er daarna?

Had je zelf ook inspraak in die verandering?

Hoe beoordeel je de verandering nu?

Zijn er bepaalde zaken die je nog verder wil
veranderd zien?

Kan je zelf nog een andere vraag bedenken? 
  

Mogelijke antwoorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer de antwoorden die de volwassene geeft. Als de antwoorden niet duidelijk zijn 
mag je gerust meer uitleg vragen.
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Opdrachtenblad 20

Rangschik de strookjes. Je vindt genoeg elementen in de tekst om het hele verhaal 
opnieuw samen te stellen.

We zijn nu twee weken later. Vanmorgen zat er een brief bij de post van de schepen van verkeer. Hij schrijft daarin 
dat hij mijn vraag goed heeft ontvangen en dat hij de zaak zal laten onderzoeken.

Vanmorgen vertelde mijn vader me dat de vraag om de Kastanjedreef toegankelijk te maken voor fietsers op de 
agenda van de gemeenteraad staat. De commissaris vindt de vraag blijkbaar gegrond. De gemeenteraad moet 
nu beslissen of de verandering er komt of niet.

Vanmorgen hebben werklui van de gemeente de oude borden in de Kastanjedreef verwijderd en er nieuwe 
geplaatst. We mogen er nu met de fiets door. Ik neem afscheid want ik haast mij naar de bibliotheek : morgen 
begint immers de grote vakantie.

De gemeenteraad heeft de veranderingen in de Kastanjedreef goedgekeurd. Het staat nu vast dat ik binnenkort 
met de fiets naar de bibliotheek kan. Oef ! Ik hoop dat het niet meer te lang duurt.

1 september. Ik heet Marieke. Ik ben 12 nu en ik vraag thuis of ik met de fiets naar de bibliotheek mag.  
Mijn ouders stemmen toe op voorwaarde dat ik door de Kastanjedreef rijd. Maar de Kastanjedreef is een 
éénrichtingsstraat. Dus dat mag niet. Samen met mijn ouders schrijf ik een brief naar de gemeente met de vraag 
om fietsers in beide richtingen door de Kastanjedreef te laten rijden.

Ik heb in geen twee maanden nog wat gehoord van de gemeente. Mijn vader zegt dat dat niet abnormaal is.  
Ik moet gewoon wat geduld oefenen. Dat wil ik wel, maar ik wil ook met mijn fiets naar de bibliotheek. Gisteren 
zag ik wel politie in de Kastanjedreef. De commissaris keek aandachtig rond. Misschien komt er toch wat van.

Ik heb eens naar het gemeentehuis gebeld met de vraag wanneer wij nu met de fiets door de Kastanjedreef 
kunnen. De ambtenaar vertelde mij dat de nieuwe verkeersborden besteld zijn. Nog een beetje geduld.

Beantwoord nu de volgende vragen :

Hoe lang heeft het geduurd vooraleer Marieke   

met de fiets door de Kastanjedreef kan?  

  

Vind je dat lang? Waarom heeft het zo  

lang geduurd?  

  

Vind je het belangrijk dat Marieke (samen met  

haar ouders) daar zelf voor gezorgd heeft?  

  

Waarom?  
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Bijlage Het verhaal van Koning Juliaan in toneelversie

Deze bijlage bevat een toneelversie van het verhaal van Koning Juliaan. Het kan als alternatief voor 
de opdrachten- bladen 13, 14 en 15 gebruikt worden of ermee gecombineerd worden.

In deze toneelversie komt de rol van de media (nieuwslezers en mensen die commentaar geven bij 
het nieuws) meer naar voren. Let er als leerkracht wel op dat de essentie van het verhaal (democratie 
of dictatuur) niet in de verdrukking komt en de klemtoon te veel op de berichtgeving komt te liggen.

Dit toneel wordt met de klas gespeeld. Het stuk speelt zich af in de middeleeuwen. Er bestond toen 
natuurlijk nog geen tv en geen nieuwsuitzendingen, maar dat vergeten we even. We spelen een 
middeleeuwse nieuwsuitzending alsof er toen al tv bestond.

Hoe ga je te werk?

1. Lees het volledige verhaal van Koning Juliaan.

2. Bekijk de rolverdeling.

3. Lees aandachtig alle scènes.

4. Verdeel de rollen.

5. Duid met een gekleurde stift aan in welke scènes jouw rol voorkomt.

6. Vorm nu groepjes samen met de anderen met wie je een of meerdere scènes speelt.

7. Repeteer de scènes met je groep. Verzin zelf welke tekst je gaat zeggen.

8. Repeteer nu met de hele groep het toneel.

9. Geef een voorstelling.

10. Geef elkaar na de voorstelling een daverend applaus!

Veel plezier!
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Rolverdeling

 · Troubadour1: nieuwslezer1
 · Troubadour2: nieuwslezer2
 · Koning Juliaan
 · Koningin Leona
 · Prinses Emma
 · Koningskenner (royaltywatcher)
 · Lijfarts
 · Raadgever Welzijn
 · Raadgever Landbouw
 · Raadgever Vooruitgang
 · Raadgever Informatie
 · Het volk (figuranten)

Decors

Misschien speel je dit toneel in de klas. Dan volstaat het om wat tafels en stoelen te verschuiven. 
Ook als je het op een podium speelt, volstaan tafels en stoelen. Eventueel kun je het allemaal een 
middeleeuwse en koninklijke sfeer geven.

 · Nieuwsdesk (tafel met twee stoelen)
 · Eetzaal van Koning Juliaan

Kostuums

Je hebt eigenlijk geen kostuums nodig, maar het mag natuurlijk wel. Het is altijd leuk om er een 
middeleeuws spek- takel met prinsessen, troubadours, koning, koningin, boeren, enzovoort van te 
maken.

SCENE 1: OPENING 

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2

De twee Troubadours zitten achter hun nieuwsdesk en spreken tot de kijkers thuis.
 · Opening journaal: ze heten de kijkers welkom.
 · Ze geven de hoofdpunten van het journaal: Ridder Piet heeft een draak gedood, Prinses 

Barbie heeft een nieuwe jurk. Prinses Emma stelt haar vader een belangrijke vraag.
 · Ze schakelen nu over naar het paleis om de gebeurtenissen rechtstreeks te volgen.

73

2

Democratie of dictatuur

modulemodule



SCENE 2: VERSLAG PALEIS 1

Locatie: Eetzaal Koning Juliaan

Rollen: Koning Juliaan, Koningin Leona, Prinses Emma

 · Iedereen zit rond de tafel soep te eten.
 · Prinses Emma vraagt waarom kinderen alleen naar de lagere school mogen.
 · Koning Juliaan verslikt zich in zijn soep.
 · Iedereen kijkt verbaasd naar Prinses Emma.
 · Koning Juliaan vraagt wat Prinses Emma bedoelt.
 · Prinses Emma legt uit wat ze bedoelt.
 · Koning Juliaan wil boos worden, maar Koningin Leona sust hem. De koningin zegt aan Prinses 

Emma dat ze haar vader met rust moet laten omdat hij een zware dag heeft gehad.
 · Prinses Emma geeft niet op en zegt dat ze vindt dat kinderen naar de middelbare school 

moeten kunnen gaan.
 · Zelfs naar de universiteit als ze dat willen. Dat het dan veel beter zou gaan met het land.
 · Iedereen in de kamer verstijft.

SCENE 3: VERSLAG MET KONINGSKENNER

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2, Koningskenner

 · Koningskenner is aan de nieuwsdesk bij komen zitten. De Troubadours stellen hun gast aan 
de kijkers voor en ondervragen hem. Hoe denkt hij dat Koning Juliaan zal reageren? Zal hij 
Prinses Emma straffen? Is het normaal wat Prinses Emma doet?

 · De nieuwslezers ronden het gesprek af door hun studiogast te bedanken voor zijn 
aanwezigheid en stellen voor om weer rechtstreeks over te schakelen naar het paleis.
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SCENE 4: VERSLAG PALEIS 2

Locatie: Eetzaal Koning Juliaan

Rollen: Koning Juliaan, Koningin Leona, Prinses Emma, Prins Geert, Prinses Barbie

 · Koning Juliaan buldert boos dat een middelbare school niet nodig is.
 · Prinses Emma spreekt hem tegen.
 · Koning Juliaan staat kwaad op, slaat met de vuist op tafel en roept dat het nergens voor nodig 

is dat kinderen naar school gaan. Ze leren daar alleen maar domme dingen. Rekenen en 
schrijven is genoeg. Punt.

 · Koning Juliaan stapt met grote stappen weg, maar blijft in zijn mantel haken (of struikelt over 
iets) en knalt tegen een deur of muur. Hij heeft een bloedneus!

 · Iedereen is geschokt.

SCENE 5: NIEUWSFLASH

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2, Lijfarts

 · Lijfarts zit aan de nieuwsdesk. De Troubadours stellen hun gast aan de kijkers voor en 
ondervragen hem:

 · Hij vraagt aan Lijfarts hoe het met de bloedneus van Koning Juliaan gaat.
 · Lijfarts zegt dat de neus van de koning zich snel herstelt. Hij vertelt ook dat hij een goeie neus 

heeft voor dat soort zaken en dat hij vindt dat Prinses Emma haar neus niet in regeringszaken 
moet steken!

 · De nieuwslezers ronden het gesprek af door hun studiogast te bedanken voor zijn 
aanwezigheid en stellen voor om weer rechtstreeks over te schakelen naar het paleis.
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SCENE 6: VERSLAG PALEIS 4

Locatie: Eetzaal Koning Juliaan

Rollen: Koning Juliaan, Raadgever Welzijn, Raadgever Vooruitgang, Raadgever Landbouw, 
Raadgever Informatie, Lijfarts

 · Koning Juliaan opent de vergadering met zijn raadgevers door te zeggen dat hij slecht 
gehumeurd is omdat hij nog last heeft van een pijnlijke neus. Hij wil dus snel vergaderen en 
vraagt of Raadgever Welzijn iets te melden heeft.

 · Raadgever Welzijn vertelt dat er hongersnood dreigt door de grote droogte. De mensen 
verwachten dat de koning hen helpt.

 · Raadgever Vooruitgang pikt daarop in en vertelt dat de arbeiders overal in staking gaan omdat 
de fabrieken onveilig zijn.

 · Raadgever Landbouw klaagt dat de landbouwers grommen omdat de wegen in slechte staat 
zijn. De mensen klagen omdat er niet genoeg eten in de winkels ligt.

 · Raadgever Informatie zegt dat jong en oud op straat komt om te protesteren.
 · Koning Juliaan klopt boos met de vuist op tafel en zegt dat het volk eten en werk zal krijgen, 

maar dat kinderen niks op school te zoeken hebben!
 · Raadgever Informatie zegt bang dat Koning Juliaan misschien beter de 

Volksvertegenwoordiging bijeen kan roepen.
 · Koning Juliaan maakt zich kwaad en roept: wàààààààt?
 · Raadgever Informatie herhaalt zijn verzoek… maar hij kan zijn zin niet afmaken, want de 

koning loopt boos weg.
 · Koning Juliaan blijft met zijn mantel ergens haken en valt. Hij blijft versuft liggen.
 · De raadgevers roepen in paniek om Lijfarts.
 · Lijfarts komt binnen gerend, onderzoekt Koning Juliaan en zegt dat de koning een 

hersenschudding heeft.

SCENE 7: NIEUWSFLASH

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2

 · De Troubadours melden dat Koning Juliaan een hersenschudding heeft en een hele week lang 
in zijn kamer moet blijven zonder een straaltje licht.

 · Ze vertellen ook dat het hele land in rep en roer staat. Boeren komen op straat om te 
protesteren.

 · Ze vragen zich af hoe het in het paleis toegaat en schakelen over naar het paleis.
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SCENE 8: DOKTERSCOMMENTAAR HERSENSCHUDDING

Locatie: Eetzaal Koning Juliaan

Rollen: Koningin Leona, Prinses Emma, Lijfarts, Raadgever Informatie

 · Lijfarts vertelt aan Koningin Leona en Prinses Emma dat de koning absolute rust nodig heeft.
 · Prinses Emma zegt dat ze het erg vindt voor haar vader. Misschien is het haar schuld wel. 

Omdat ze zo’n vervelende vragen stelde.
 · Koningin Leona zegt dat dat niet waar is.
 · Prinses Emma zegt eigenwijs dat ze ook wel een beetje gelijk had.
 · Raadgever Informatie komt binnen en kucht. Hij zegt dat het volk protesteert, maar dat er 

niemand is om te regeren.
 · Koningin Leona en Prinses Emma geven dat toe.
 · Raadgever Informatie zegt dat de situatie onhoudbaar wordt. Er moet iets gebeuren.
 · Lijfarts zegt dat Koning Juliaan een week lang in bed moet blijven. Het land kan dus een week 

lang niet be- stuurd worden.

SCENE 9: NIEUWSFLASH

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2

 · De Troubadours zeggen dat er nu een week verstreken is en dat het volk nog altijd protesteert.
 · Ze schakelen over naar het paleis om te kijken hoe de gezondheidssituatie van de koning is.

SCENE 10: TOESPRAAK KONING

Locatie: Eetkamer koning

Rollen: Koning Juliaan, Koningin Leona, Prinses Emma, Lijfarts, Raadgever Welzijn, Raadgever 
Vooruitgang, Raadge- ver Landbouw, Raadgever Informatie

 · Iedereen behalve Lijfarts en Koning Juliaan zitten zenuwachtig in de eetzaal.
 · Prinses Emma zegt dat ze hoopt dat haar vader beter is.
 · Lijfarts komt binnen en meldt plechtig dat Koning Juliaan genezen is.
 · Iedereen juicht.
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 · Raadgever Informatie zegt dat het volk nog altijd protesteert. Er moet iets gebeuren.
 · Koning Juliaan komt plechtig binnen. Het wordt stil.
 · Koning Juliaan zegt dat er iets zal gebeuren. Hij heeft nagedacht, heeft zijn volk horen morren 

en heeft besloten een toespraak te houden.
 · Koning Juliaan houdt een koninklijke toespraak: Hij begrijpt de ontevredenheid van zijn volk 

want er gaat veel fout in het land. Dat komt omdat het voor een land niet goed is als één 
persoon over alles beslist. Daarom heeft hij besloten de Volksvertegenwoordiging samen te 
roepen. Hij draagt de macht van het land over aan de volks-vertegenwoordigers. Zij worden 
door het volk verkozen en zullen voortaan over het land regeren.

 · Iedereen juicht.

SCENE 11: NIEUWSFLASH

Locatie: nieuwsdesk

Rollen: Troubadour1, Troubadour2

 · De Troubadours zeggen dat vanaf nu alle beslissingen in het land door de Volks-
vertegenwoordiging genomen zullen worden. Koning Juliaan zal zich beperken tot het 
bekrachtigen van de wetten die door de volksverte- genwoordigers werden goedgekeurd.

SCENE 12: FEEST!

Locatie: overal

Rollen: iedereen

 · Er is muziek. Iedereen danst en feest. Iedereen is blij.
 · Prinses Emma zegt dat ze hoopt dat de kinderen binnenkort zo lang naar school kunnen gaan 

als ze willen.
 · Koning Juliaan zegt dat hij gelooft dat de Volksvertegenwoordiging vast wijze beslissingen zal 

nemen, want zeg nu zelf: vele mensen weten meer dan één koning of niet soms?
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Module 3
Inspraak en participatie
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Vooraf

Module 3 gaat dieper in op inspraak en participatie. Hoe kun je met je leerlingen deelnemen aan 
democratische structuren? Om dat goed te kunnen, moeten leerlingen weten en inzien hoe 
besluitvorming totstandkomt. Deze module kijkt eerst naar de eigen leefomgeving en daarna naar  
de school, naar hun school. Module 4 kijkt vooral naar de overheid. 
De leerlingen zullen beseffen dat participeren ook betekent dat je de democratische regels moet 
respecteren.  
Iedereen heeft recht van spreken maar ook de plicht naar de anderen te luisteren. Je kan de regels 
niet zo veran deren dat ze enkel voor jezelf voordelig zijn en anderen onnodig nadeel berokkenen. 

De leerlingen moeten ook ervaren dat het organiseren van verkiezingen een manier is om te kunnen 
participeren. Zo tonen ze dat ze willen meewerken, dat ze willen participeren. Ook van de school 
wordt een inspanning gevraagd om dit project tot een goed einde te brengen. De school moet 
openstaan voor de stem van de leerlingen, zodat hun stem wel degelijk kracht heeft. 
Een democratische instelling van de school in het algemeen en van haar leerkrachten in het  
bijzonder is onontbeerlijk. Het is belangrijk om inspraak niet (alleen maar) te simuleren. Geef de  
leerlingen daadwerkelijk inspraak. Uiteraard bepaalt elke leerkracht, elke school, afgaande op de 
eigen school cultuur, hoever hij of zij daarin wenst te gaan. Het heeft echter geen zin te doen alsof. 
Slechts daadwerke lijke participatie kan resulteren in een democratische reflex.
 

Deze module ziet eruit als volgt: 

Participatie wordt gradueel opgebouwd. 
 · In een eerste thema nemen we een kijkje in de leefomgeving van de kinderen: het gezin,  

de sportvereniging, de gemeente, … Hebben ze daar inspraak en hoe verloopt die? 
 · Daarna richten we ons op de klas. 
 · In derde instantie richten we ons op de eigen school. 
 · Ten slotte richten de leerlingen een leerlingenparlement op waarvoor zij verkiezingen moeten 

organiseren. 

De activiteiten die in deze module worden voorgesteld moeten als voorbeeld worden bekeken.  
De creatieve leerkracht vindt wellicht andere voorbeelden die beter bij de eigen situatie passen. 
Misschien is het aangewezen participatie eerst binnen de klas te laten werken. Stap niet te snel over 
naar het schoolniveau. In de klas is het voor de leerlingen makkelijker om een aantal vaardigheden  
in te oefenen en voor de leerkracht om bij te sturen. Daarna kan eventueel een vorm van leerlingen-
parlement worden opgericht. 
 

Tijdsverloop 

Deze module kun je het best opsplitsen. Richt eerst een klassenraad op. Dat moet kunnen op  
100 minuten. Zorg ervoor dat die goed functioneert. Denk in tweede instantie aan een leerlingen-
parlement. Afhankelijk van de opzet kan dit meer tijd in beslag nemen. 
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Doelstellingen

Cognitieve doelstellingen 

De leerlingen 
 · verwerven inzicht in de werking van de besluitvorming (bijvoorbeeld reglementen)  

in de klas, de school en politieke instellingen, met name de gemeente; 
 · zien in dat bij het maken van afspraken en reglementen verschillende geledingen  

aan bod moeten komen; 
 · verwerven inzicht in de werking, bedoeling en organisatie van de verschillende 

verkiezingen in ons land. 

Vaardigheden 

De leerlingen 
 · kunnen zelf stappen bedenken om in de besluitvorming binnen klas, school en 

gemeente inspraak te krijgen; 
 · kunnen zelf verkiezingen organiseren met een duidelijk doel waaraan duidelijk 

omschreven regels en voorwaarden worden gekoppeld; 
 · kunnen zelf argumenten pro of contra een reglement aangeven en staven; 
 · kunnen eigen meningen duidelijk formuleren en verdedigen, met respect voor 

andermans mening;
 · komen in samenspraak tot een oplossing voor onrechtvaardigheid; 
 · kunnen zich organiseren en opbouwend samenwerken binnen een klassenraad. 

 

Attitudes 

De leerlingen 
 · ervaren onrechtvaardige situaties in de eigen 

klasomgeving;
 · ervaren dat regels in een democratie noodzakelijk zijn;
 · nemen een positief-kritische houding aan bij de 

reglementeringen van verkiezingen en de 
besluitvorming in verschillende leefkringen; 

 · brengen respect op voor andere opinies en 
argumenten in een debat; 

 · kunnen zich neerleggen bij beslissingen die op  
een democratische wijze werden aangenomen; 

 · tonen engagement als hen gevraagd wordt om  
zelf deel te nemen aan besluitvorming binnen  
de klas en de school. 
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Het materiaal

1. Inspraak in onze omgeving

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Start deze module met een rollenspel. Laat de leerlingen in groep één situatie ‘uit het leven gegrepen’ 
uitbeelden en bespreken. Het is op dit moment niet belangrijk dat in die groepen het element 
inspraak aan bod komt. In de nabespreking let je immers vooral op de taakverdeling in de groep,  
of iedereen aan bod is gekomen en op welke manier er is beslist. 

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
Verdeel de klas in groepjes van vier leerlingen. Laat hen een van de volgende situaties kiezen. Die 
keuze kan helemaal vrij gebeuren, of juist heel gericht. Iedereen beeldt bijvoorbeeld uit hoe het er 
thuis aan toe gaat of elke groep krijgt een andere opdracht. 

De mogelijke opdrachten vinden de leerlingen op opdrachtenblad 21. De vijfde mogelijkheid gaat 
over een klassituatie. Als je deze laat uitbeelden door de leerlingen, kun je daarna meteen aansluiten 
bij punt 2. Inspraak in de klas en het opdrachtenblad 22.
 
Mogelijkheid 1 
Zaterdagavond is het filmavond thuis, iedereen gezellig voor tv. Jouw ouders hebben een film 
uitgekozen maar jij wilt absoluut een andere film bekijken. Wie beslist? Jij of je ouders? Beeld  
de discussie uit die aan die beslissing voorafgaat.

Mogelijkheid 2 
Je kan het ook op andere gebieden oneens zijn met je ouders. Hier volgt een aantal voorbeelden, 
kies er één uit: kle ren kiezen en kopen, de vakantie plannen, familiebezoek, wat eten we vanavond,... 
Beeld ook hier de discussie uit. 

Mogelijkheid 3 
In de vereniging waarvan je lid bent (sportclub, toneelvereniging, tekenschool, …) zit een kind dat 
door zijn hou ding de hele sfeer verpest. Hoe reageer je op het gedrag van dat kind? Wat zal jij doen 
om aan die houding iets te veranderen? 

Mogelijkheid 4 
Op de hoek van je straat gebeuren veel verkeersongevallen. Hoe kan jij je mening hierover kwijt aan 
de mensen die hiervoor bevoegd zijn? 

Mogelijkheid 5 
Als jullie samen spelen tijdens de speeltijd, wie bepaalt er dan wat er wordt gespeeld?  
En hoe gebeurt dat? 

 Rond de tafel
Als iedereen zijn rol heeft gespeeld volgt een nabespreking. De bedoeling hiervan is om samen  
tot de vaststelling te komen dat er in elke kring besluiten moeten worden genomen. Bespreek  
de verschillende gespeelde oplossingen. Onderzoek wie verantwoordelijk is voor de beslissing in  
die kring. Onderzoek ook in hoeverre de kinderen konden (mee)beslissen. 
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Als er zich in de buurt van de school een onveilige verkeerssituatie voordoet, kun je dit moment 
aangrijpen om een brief te schrijven naar het gemeentebestuur. Zo kun je persoonlijk vaststellen  
of je in deze situatie inspraak hebt of niet. 

2. Inspraak in de klas
 

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Vanuit de dagelijkse (kinder)realiteit inzake beslissingsrecht, participatie en inspraak kom je tot het 
deelnemen aan verkiezingen (als vorm van deelname aan democratie). De vijfde mogelijkheid uit 
opdrachtenblad 21 kun je gebruiken als aanloop naar dit deel. De nabespreking van die vijfde 
mogelijkheid kan hier als start dienen. 

Het begrip democratie heeft reeds inhoudelijke invulling gekregen in de tweede module. Deze derde 
module sluit dan ook naadloos aan bij de laatste fase in de vorige module. Maar ook als die niet 
behandeld is, kun je moeiteloos starten met module 3. Democratie is immers inherent aan de 
leerdoelen in deze derde module. 

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
Confronteer de leerlingen met een grove onrechtvaardigheid. Geef ze op een dag bijvoorbeeld 
enorm veel huiswerk mee naar huis. Dit ‘enorm veel’ moet zo ver gaan dat er reactie komt vanuit  
de klasgroep. Deze instap werkt zeker. Toch kan elke leerkracht voor zijn klas beter een eigen  
instap uitwerken, helemaal toegespitst op de klas- of schoolcontext. Vertrek bijvoorbeeld vanuit  
de vaststelling dat bepaalde regels niet meer worden nageleefd en dat daarom de regels in het 
algemeen zullen verstrengen. Dat kun je ook doen op basis van wat je hebt gezien toen een groepje 
mogelijkheid 5 uit het eerste thema uitbeeldde. Of geef een paar strenge regels, bijvoorbeeld: geen 
ballen meer op de speelplaats, sportschoenen zijn niet toegelaten, wie zijn boeken beschadigt, moet 
de herstellingen zelf uitvoeren,... 
 
Laat de leerlingen in een klasgesprek tegen deze gang van zaken protesteren. In en door dat gesprek 
leren leer lingen luisteren, zich uiten, argumenten naar voren brengen,...
Zoek samen met je leerlingen naar een aanvaardbare oplossing voor dit probleem (het huiswerk of 
het verstrengde reglement), dat wil zeggen een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. 
Belangrijk is hier dat leerlingen samen met de leerkracht een oplossing vinden. Iedereen heeft 
argumenten, de leerkracht zowel als de leerling, naar iedereen wordt geluisterd. Deze instap sluit aan 
bij de rechten en de plichten uit de eerste module.

Na deze grondige dialoog kun je de bespreking openen met de vraag:
Stellen zich nog andere problemen, ‘onrechtvaardigheden’ binnen onze klas? 
Deze stap is zeer belangrijk want hierin ligt de reden vervat om een klassenraad op te richten.  
Verdeel de klas in groepjes en zet hen aan het werk met opdrachtenblad 22.
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 Rond de tafel
Kijk met de klas terug op de manier waarop de groepen hebben overlegd. Geef hen opdrachten-
blad 23.Laat hen dat blad individueel invullen. Zo kun je nagaan hoe het overleg verlopen is. 

Vragen

Wat is in het overleg het belangrijkste?

Is jullie gesprek in dat opzicht goed verlopen?

Mogelijke antwoorden

Respect voor de mening van de andere, 
luisteren naar de andere, zelf ook zijn 
steentje willen bij dragen.

Zet het gesprek nu inhoudelijk verder en keer terug naar het uitgangspunt.

Vragen

Hoe gaan we nu wat beter kan in onze klas
verbeteren? Wat kunnen we eraan doen?

Hoe kunnen we hier in de toekomst beter aan 
werken?

Hoe kunnen we problemen opvangen en
daar een oplossing voor bedenken die door
de gehele klas wordt gedragen?

Mogelijke antwoorden

Belangrijke bedenking hierbij:
de oplossingen mogen nooit van één kant
komen; de leerlingen moeten ook 
verantwoordelijkheden nemen.

Het is de bedoeling om een afspraak voor  
de toekomst te maken, een eerste vorm  
van inspraakorgaan op te richten  
(= klassenraad).

 We doen er wat mee
We richten een klassenraad op. We maken hierbij duidelijke afspraken.

Vragen

Wie wil er voorzitter zijn en als er meer dan
één kandidaat is, hoe kiezen we dan onze
voorzitter?

Stel dezelfde vraag voor de secretaris.

Welke werkafspraken maken we en in welke
taken voorzien we?

Wie leidt het gesprek?

Wie schrijft het verslag?

Mogelijke antwoorden

3 modulemodule

84 3e graad basisonderwijs



Spreken we een beurtrol af?
Hoe doen we dat?

Hoe kan iedereen aan bod komen?
Hoe nemen we beslissingen?

Wanneer houden we een klassenraad?
Pikken we daarvoor een vast moment uit?

Hoe bepalen we de agenda? Hangen we
bijvoorbeeld een brievenbus in de klas waarin 
iedereen zijn opmerkingen, vragen, … kan 
deponeren?

In dit gesprek moet je scheidsrechter spelen. De leerlingen moeten zelf de verantwoordelijkheid 
kunnen opnemen om dit goed te laten verlopen. 

Het is belangrijk dat deze klassenraad geen machtsspelletje wordt, waarbij enkel de sterke kinderen 
op het voorplan treden (iedereen moet zijn mening kunnen uiten). 

De eerste agenda voor de eerste echte klassenraad kan starten met de knelpunten die op de 
voorgrond zijn getreden bij de bespreking in groepjes van opdrachtenblad 22. 

Daarna wordt de agenda bepaald door de afspraken die daaromtrent zijn gemaakt. Laat de leerlingen 
de eerste agendapunten noteren op opdrachtenblad 24. 

Maak een foto van de eerste klassenraad en hang die op in de klas. 
 
Het houden van een klassenraad mag niet beperkt blijven tot een eenmalige gebeurtenis. Het dient 
geleidelijk in het klasleven geïntegreerd te worden. De procedure houdt in: voorstellen aanbrengen 
(voldoende tijd geven!), de wenselijkheid ervan bespreken, voor- en nadelen afwegen, ... Die 
voorstellen kunnen bij consensus of bij stemming aanvaard of verworpen worden.

Een mogelijke methode om op een rustige manier de agenda van de opeenvolgende (wekelijkse) 
klassenraden te bepalen is de volgende. Leg in de klas twee schriftjes: een schriftje ‘ik-vind-goed-dat’ 
en een schriftje ‘ik-vind-niet-goed-dat’. De leerlingen mogen daar vrij in noteren wat ze goed of niet 
goed vinden. Ze doen dat met vermelding van hun naam. Leg per week een moment vast om samen 
deze schriftjes te bespreken. Als daar zaken in voorkomen die het klasgebeuren kunnen bepalen, 
kun je hier een democratische stemming over houden. Dat kan ook zeer eenvoudige dingen 
betreffen: onder andere of we de pennenzak wel of niet op de bank leggen en hoe we in de rij staan. 

Zorg ervoor dat de klassenraad eerst goed functioneert voordat je overgaat naar de volgende stap.
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3. Inspraak op school

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Op de agenda van de klassenraden verschijnen onvermijdelijk punten die binnen de klas niet kunnen 
worden opgelost. Dit thema gaat daarom een stap verder. Sommige afspraken die het leven op 
school in grote mate bepalen, komen niet in de klas tot stand maar binnen de school. Het is dan  
ook moeilijker om daar als leerling zicht op te hebben en inspraak in te hebben. Je kan hier op  
twee manieren aan het werk gaan. Ofwel vertrek je van het schoolreglement. Je toetst één van de 
agendapunten van de klassenraad aan het schoolreglement en uiteindelijk het hele schoolreglement 
aan het principe van inspraak. De tweede mogelijkheid is dat je vertrekt van een regel die het 
schoolleven plots en ingrijpend verandert zonder inspraak van de leerlingen.

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 Mogelijkheid 1

 De handen uit de mouwen
Ga met de klas op zoek naar bepaalde afspraken in de school. Waar zijn die afspraken 
samengebracht? 
Neem het schoolreglement bij de hand. Laat het aan de leerlingen lezen. Vraag hen ook of ze het 
reglement kennen? Spreek met hen af dat je de directie zal uitnodigen om over het schoolreglement 
te praten. De leerlingen kunnen dan de directie interviewen. Je geeft hen opdrachtenblad 25 met vragen 
aan de directie of je laat hen zelf een reeks vragen opstellen die betrekking hebben op het reglement.  

Mogelijke vragen

Wie stelt het schoolreglement op?

Hoe is dat reglement totstandgekomen?

Wie heeft daarbij inspraak? Leerkrachten?
Ouders? Leerlingen?

Hebben de leerlingen hierbij inspraak?

Hebben de leerlingen recht op inspraak?

Bij welke punten uit het reglement kunnen de 
leerlingen inspraak hebben?

Wordt het reglement regelmatig aangepast?

Is er bij de opstelling van het reglement rekening 
gehouden met de leerlingen die dit reglement 
moeten kennen?

Wanneer is dit reglement voor het laatst 
aangepast?

Mogelijke antwoorden

De antwoorden op deze vragen zijn 
afhankelijk van school tot school.
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 Rond de tafel
Bespreek nu even de antwoorden van de directie. Neem daarvoor opdrachtenblad 26. 

Vragen

Wat vonden jullie de belangrijkste vraag die
aan de directie is gesteld?

Wat vonden jullie het meest opvallende antwoord?

Wat vind je in het schoolreglement dat specifiek 
verwijst naar jullie, leerlingen van de 3de graad?

Bij welke punten uit het reglement willen jullie 
inspraak hebben?

Zijn er dingen die je zou willen veranderen?

Hoe ga je dat aanpakken?

Kan de klassenraad daarbij een rol spelen?

En de klassenraden van de andere klassen?

Antwoorden

Op dit punt wordt de conclusie gemaakt dat een klassenraad met alle klassen samen niet werkbaar 
is. We zijn dan met te veel. 
Dat kunnen we alleen oplossen door afgevaardigden te kiezen, namelijk klasafgevaardigden.

 Mogelijkheid 2 

 De handen uit de mouwen
Als het onmogelijk is om het schoolreglement kritisch te laten evalueren door de leerlingen, dan 
kun je toch aan de slag met dit onderdeel. Een mogelijkheid is dat een regel met betrekking tot het 
leven op school ineens en zeer ingrijpend wordt veranderd.
Kinderen mogen geen sportschoenen meer dragen, vanaf morgen draagt iedereen een uniform, op 
de speelplaats mag niet meer met ballen worden gespeeld, op de speelplaats mag je niet meer 
rennen. De boekentassen mogen niet meer op de grond gezet worden, er mag op de speelplaats niet 
gesnoept worden, niemand gaat nog op schoolreis, de zwemlessen worden afgeschaft,...

Met deze activiteit kun je het best ’s morgens starten. Hang op de deur een kaart met daarop 
(bijvoorbeeld) “VERBODEN VOOR KINDEREN MET EEN BLAUWE BROEK”.
Dit wil zeggen dat de kinderen met een blauwe broek buiten MOETEN blijven. De leerkracht begint 
met de normale gang van zaken. Hij laat de reacties van de kinderen, binnen en buiten de klas, 
komen zonder daar dadelijk en expliciet op te reageren.
Deze activiteit mag best een tijdje duren.
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 Rond de tafel
Haal de uitgesloten kinderen terug in klas en reflecteer over de vorige activiteit. (Deze reflectie kan 
uiteraard ook als een klassenraad worden opgevat.) 
De agenda kan er als volgt uitzien:

Vragen

Hoe voelden de kinderen zich binnen/buiten
de klas?

Waarom zijn er kinderen buitengesloten?

Bestaan er in de school afspraken over kledij,
modesnufjes, smartphones...?

Kunnen wij hier (in de klas of in de school) 
kinderen buitensluiten om een bepaalde reden?

Hoe reageer je op zulke onrechtvaardigheden?

Antwoorden

Suggestie 
Maak eens een lijstje met de dingen die de leerlingen moeten doen, niet mogen doen en die jullie als 
onrechtvaardig beschouwen.

4. Het oprichten van een leerlingenraad

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Belangrijk bij deze fase is dat er bij de leerlingen een nood aan inspraak leeft. Die inspraak kan 
gekoppeld worden aan een bepaald thema (bijvoorbeeld onze school is een sportieve school),  
aan een bepaalde activiteit (geld of kleren inzamelen voor een solidariteitsactie, een schoolfeest 
organiseren) of aan een bepaalde vorm van beleid (afvalbeleid op school) waarbij de leerlingen 
vanzelf zeer sterk betrokken zijn. Uit de vorige fase bleek bovendien dat directe democratie moeilijk 
zou werken. Daarmee bedoelen we dat je heel moeilijk met alle leerlingen samen tot een beslissing 
kunt komen. Misschien is het dus inderdaad wel goed om te kiezen voor een leerlingenraad waarin 
de leerlingen vertegenwoordigd worden door medeleerlingen. Je moet hen dus de vraag stellen wie 
zich geroepen voelt om als vertegenwoordiger te zetelen in de leerlingenraad. Maar minstens even 
belangrijk is de motivatie van de anderen om die vertegenwoordiger bewust te kiezen. 

Dit thema is niet nieuw voor dit project. Reeds in de eerste module werd de nood aan afspraken 
belicht. Module 2 ging meer in detail in op de democratie. Als de leerlingen die modules hebben 
doorlopen, is het nuttig daar nu naar te verwijzen. Wat we in deze module doen is niet anders dan 
wat in de wereld gebeurt. Ook daar hebben burgers inspraak, stemrecht. 

3 modulemodule

88 3e graad basisonderwijs



Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
Verdeel de klas in groepen van vier à vijf leerlingen. Elke groep stelt regels voor verkiezingen op,  
op basis van de vragen hieronder. Maak ook andere afspraken rond de verkiezingen. Wie werkt mee? 
Wat is de taak van iedereen die meewerkt? 
De leerlingen houden bij hun voorbereiding (opdrachtenblad 28) rekening met de volgende vragen: 

Vragen

Moet iedereen komen stemmen?

Mag iedereen komen stemmen? Of zijn er 
uitzonderingen?

Maak je een oproepingsbrief?

Hoe kies je?

Hoe stem je geldig?

Hoe duid je aan wie al gestemd heeft?

Wie telt de stemmen?

Antwoorden

 Rond de tafel
Als de regels opgesteld zijn, is het goed die regels voor te stellen aan de andere groepen. De klas 
bespreekt de regels en stelt één regelsysteem voor om verkiezingen te organiseren. Die regels 
schrijven ze op een groot blad en hangen ze op in de klas. 
Hou bij de organisatie ook rekening met de andere klassen. 

 
 We doen er wat mee
Leg aan je leerlingen uit wat het doel is van een leerlingenraad of leerlingenparlement. De volgende 
elementen kunnen daarbij inspirerend werken: 

 · leerlingen willen hun stem laten horen over zaken die hen aanbelangen,
 · leerlingen hebben bepaalde noden op school,
 · leerlingen willen dingen verbeteren op school,
 · leerlingen willen mee activiteiten organiseren.

Laat de leerlingen nu een partij of partijen oprichten. Gebruik daarvoor opdrachtenblad 29.  
Als leerlingen een partij oprichten, moeten zij kunnen kiezen voor elkaar. Dat wil zeggen dat ze rond 
de tafel gaan zitten met gelijkdenkenden. Dat wil ook zeggen dat ze zelf een programma moeten 
opstellen. Daarbij kunnen ze vertrekken van (één van) de thema’s milieu, communicatie, sport, 
leefregels. Ze moeten ook een naam verzinnen voor hun partij. 
Je kunt dit organiseren binnen één klas of door leerlingen van verschillende klassen samen te 
brengen. Je kunt ook één partij per klas/leerjaar laten samenstellen en dan binnen de klas  
verkiezen wie op de lijst komt. 
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Als de leerlingen partijen hebben opgericht, moeten zij hun programma kenbaar kunnen maken.  
Dit kan op verschillende manieren, rekening houdend met de partijen zelf. Zijn die opgericht binnen 
één klas of klasover schrijdend? Je kunt daarbij ook zeer creatief aan het werk gaan (affiches, folders, 
slogans). 

Misschien willen niet alle leerlingen lid zijn van een partij. Laat hen de verkiezingen organiseren 
rekening houdend met de afspraken die gemaakt zijn op basis van opdrachtenblad 28. Ze versturen 
de kiesbrieven (die je aanmanen om te gaan stemmen) en zorgen voor stemhokjes, potloden, 
stembrieven en de goede gang van zaken op de dag van de verkiezingen. 

Hou je aan de regels die je eerder hebt opgesteld. Op het afgesproken uur komt iedereen stemmen. 
Je kunt bijvoorbeeld stemmen zoals bij gemeenteraadsverkiezingen: met lijststemmen (je stemt voor 
de lijst) of met voorkeur stemmen (je stemt voor één of meerdere kandidaten). 

Na de stemming worden de stemmen geteld en de winnaars bekendgemaakt. Doe dat een beetje 
officieel, dat is leuker. 
 
Het is zeer belangrijk dat de leerlingenraad ook effectief werkt en blijft werken. Hou rekening met  
de volgende vragen en suggesties: 

Vragen

Wanneer vergadert de leerlingenraad?

Hoe wordt de agenda van de leerlingenraad
samengesteld?

Kunnen alleen leden van de leerlingenraad
voorstellen doen of ook andere leerlingen?

Wie zit de leerlingenraad voor? Hoe wordt
die leerling gekozen?

Hoe brengt de leerlingenraad verslag uit?

Kan de leerlingenraad ook meehelpen
bepaalde projecten te organiseren?
(Opendeurdag, solidariteitsactie, schoolfeest?)

Antwoorden

Suggestie
De klassenraad kan blijven bestaan om te volgen wat in de leerlingenraad gebeurt.

Veel succes met de klassenraad en de leerlingenraad!
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Opdrachtenblad 21

Eén van de volgende situaties beelden jullie met jullie groepje uit. 
Probeer dat zo waarheidsgetrouw mogelijk te doen. Je mag ook best wat overdrijven. 
Dat maakt het geheel wat leuker voor de anderen.

Mogelijkheid 1
Zaterdagavond is het filmavond thuis, iedereen gezellig voor tv. Jouw ouders hebben een film 
uitgekozen maar jij wilt absoluut een andere film bekijken. Wie beslist? Jij of je ouders?  
Beeld de discussie uit die aan die beslissing voorafgaat.

Mogelijkheid 2
Je kunt het ook op andere gebieden oneens zijn met je ouders. Hier volgen een aantal voorbeelden, 
kies er één uit: kleren kiezen en kopen, de vakantie plannen, familiebezoek, wat eten we vanavond,... 
Beeld ook hier de discussie uit.

Mogelijkheid 3
In de vereniging waarvan je lid bent (sportclub, toneelvereniging, tekenschool ...), zit een kind  
dat door zijn houding de hele sfeer verpest. Hoe reageer je op het gedrag van dat kind? Wat zul jij 
doen om aan die houding iets te veranderen?

Mogelijkheid 4
Op de hoek van je straat gebeuren veel verkeersongevallen. Hoe kan jij je mening kwijt aan  
de mensen die hiervoor bevoegd zijn?

Mogelijkheid 5
Als jullie samen spelen tijdens de speeltijd, wie bepaalt er dan wat er wordt gespeeld?  
En hoe gebeurt dat?     
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Opdrachtenblad 22

Schrijf drie dingen op die volgens jullie beter kunnen in jullie klas.

Wat kan in onze klas beter?

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we dit oplossen?

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we ons daaraan houden?
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Opdrachtenblad 23

Met dit blad kijk je terug op de manier waarop jullie in groep hebben overlegd. 
Probeer deze vragen op een eerlijke manier in te vullen. Het heeft geen zin om de 
dingen te verbloemen, dat wil zeggen mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.

Heeft iedereen in de groep  
op een positieve manier 
meegewerkt?

Is iedereen in de groep  
aan het woord geweest?

Heb je de kans gekregen je 
mening te geven?

Heb je aan anderen de kans 
gegeven hun mening te geven?

Is er met jouw mening rekening

gehouden?

Heb jij met ieders mening 
rekening gehouden?

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neen
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Opdrachtenblad 24

Hieronder volgt de agenda van de eerste vergadering van onze klassenraad.  
De agendapunten schrijf je in de linkerkolom. Rechts kan je dan invullen wat  
de klassenraad heeft beslist.
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Opdrachtenblad 25

Jullie hebben het schoolreglement gelezen. Misschien kenden jullie het al. Maar 
weten jullie ook hoe dit reglement is opgesteld? En wie daarvoor gezorgd heeft?  
Om dat te weten te komen, nodigen jullie de directie uit. Bereid je goed voor om  
de volgende vragen te stellen. Probeer in het kort de antwoorden te noteren.  
Daarbij kan je leerkracht helpen.

Mogelijke vragen 

       

Wie stelt het schoolreglement op?

Hoe is dat reglement totstandgekomen?

Wie heeft daarbij inspraak?

Hebben de leerlingen hierbij inspraak?

Hebben de leerlingen recht op inspraak?

Bij welke punten uit het reglement kunnen  
de leerlingen inspraak hebben?

Wordt het reglement regelmatig aangepast?

Is er bij de opstelling van het reglement 
rekening gehouden met de leerlingen die  
dit reglement moeten kennen?

Wanneer is dit reglement voor het laatst 
aangepast?

Mogelijke antwoorden

Hebben jullie nog andere dringende vragen in verband met het schoolreglement?
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Opdrachtenblad 26

Hopelijk hadden jullie een goed gesprek met de directie. Vooraleer je nu met  
de leerkracht rond de tafel gaat zitten, beantwoord je de volgende vragen:

Wat vonden jullie de belangrijkste vraag die aan 
de directie is gesteld?

Wat vonden jullie het meest opvallende 
antwoord?

Wat vind je in het schoolreglement dat specifiek 
verwijst naar jullie, leerlingen van de derde graad?

Bij welke punten uit het reglement willen jullie 
inspraak hebben?

Zijn er dingen die je zou willen veranderen?

Hoe ga je dat aanpakken?

Kan de klassenraad daarbij een rol spelen?

En de klassenraden van de andere klassen?
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Opdrachtenblad 27

Maak een lijstje met dingen die jullie op school moeten of niet mogen doen en die jullie 
onrechtvaardig vinden. Schrijf er ook bij waarom jullie dit onrechtvaardig vinden.

Dit vinden wij onrechtvaardig: Dit is de reden waarom:
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Opdrachtenblad 28

Als je verkiezingen organiseert, moet je met een aantal dingen rekening houden.  
Zo moet iedereen die stemt dat op dezelfde manier doen. Je moet dus voor regels 
zorgen, voor afspraken waar iedereen zich aan houdt.

Moet iedereen komen stemmen?

Mag iedereen komen stemmen?
Of zijn er uitzonderingen?

Maak je een oproepingsbrief?

Hoe kies je?

Hoe stem je geldig?

Hoe duid je aan wie al gestemd 
heeft?

Wie telt de stemmen?
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Opdrachtenblad 29

Je vormt een partij. Dat wil zeggen dat je rond de tafel gaat zitten met leerlingen die 
denken zoals jij en dat jullie samen een programma opstellen. In dat programma kun 
je zetten wat jij wil bereiken en veranderen. Daarbij kun je vertrekken van de thema’s 
milieu, communicatie, sport, leefregels. Verzin ook een naam voor je partij, een beetje 
originaliteit kan geen kwaad.

De naam van onze partij:

Het programma van onze partij: 

Onze kandidatenlijst:

De naam van onze partij:

Kandidaten van onze partij:

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

Als je een partij hebt gevormd, stel dan je lijst op met daarop verschillende 
kandidaten. Als er zes klassen meedoen, kunnen er zes kandidaten op één lijst staan.
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Module 4
Overheden en instellingen

101



Vooraf

We maken deel uit van een gezin. We lopen school. We zijn lid van een vereniging. We wonen in een 
gemeente. We behoren tot een gemeenschap, leven in een land, zijn Europeanen en wereldburgers. 
Kortom wij leven binnen een georganiseerde samenleving in kringen. 

Kinderen moeten in dit web hun plaats vinden: van de binnenste kring naar de buitenste, van  
de familie naar de wereld. De klemtoon ligt in deze module op de organisatie van de gemeente,  
als de basis van het hele politieke bestel. 

Een democratische grondhouding is noodzakelijk om inzicht te verwerven in het democratisch 
functioneren van onze instellingen. Uitgangspunt is de realiteit van het kind. Daarbinnen wordt  
een actueel maatschappelijk pro bleem – in casu afval en milieu – aangekaart. Deze veelomvattende 
problematiek kan niet vanuit één invalshoek blootgelegd worden. De uitwerking waarvoor hier 
gekozen is, is in de eerste plaats exemplarisch bedoeld. 

Deze module ziet eruit als volgt: 

 · De basisstof voor deze module is vervat in de eerste 2 delen: besluitvorming en instellingen 
(tot en met Vlaanderen). In deel 1 krijgen kinderen de kans samen een onderzoek op te zetten 
rond afval en milieu. Zij ontwikkelen en realiseren eigen initiatieven om zo het belang van 
‘samenleven en samenwerken op een democratische wijze’ te leren onderkennen. 
Besluitvorming is het doel van dit deel. 

 · In deel 2 onderzoeken de leerlingen hoe besluit vorming op het politieke niveau totstandkomt. 
Zij trekken naar de gemeente en gaan op zoek naar de mecha nismen die aan de basis liggen 
van besluitvorming. 

 · In het daaropvolgende thema kijken de leerlingen naar de andere overheden. Zij leren dat 
besluitvorming op elk niveau volgens dezelfde mechanismen verloopt en dat afval en milieu 
grensoverschrijdende invloeden uit oefenen. Dit thema biedt uitgebreide mogelijkheden voor 
domein- (bv. ‘ruimte’) en leergebiedoverschrijdend werken. Je kan die inhouden naargelang 
de voorkennis en de vorderingen van je leerlingen, de beschikbare tijd,... naar eigen 
goeddunken aan bod laten komen. 

 

Tijdsverloop 

Met enige organisatie kunnen de eerste opdrachten op een halve dag geklaard worden. Het bezoek 
aan de gemeente neemt met voorbereiding nog eens een halve dag in beslag. Het derde thema kan 
occasioneel in andere lessen aan bod komen. 
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Doelstellingen

Cognitieve doelstellingen 

De leerlingen 
 · weten dat onze overheidsinstellingen zich hiërarchisch verhouden: beslissingen op 

hogere niveaus hebben gevolgen voor onderliggende;
 · weten dat, binnen het federale België, de Vlamingen een eigen regering en een eigen 

parlement hebben; 
 · kennen de samenstelling en de werking van de gemeenteraad; 
 · zien de noodzaak in van afspraken binnen een samenleving;
 · zien het belang in van het collectief opnemen van verantwoordelijkheid m.b.t. afspraken 

als democratische plicht; 
 · zien de rol in van overheidsinstellingen;
 · zien in dat besluitvorming op alle niveaus overeenkomsten vertoont;
 · zien in dat besluitvorming op alle niveaus op een democratische wijze tot stand komt. 

Vaardigheden 

De leerlingen 
 · kunnen rond een maatschappelijk thema samen initiatieven ontwikkelen;
 · kunnen informatie selecteren voor actie tot sociale bewustmaking;
 · kunnen een eigen standpunt vertolken m.b.t. actuele maatschappelijke problemen;
 · kunnen voor een eenvoudig maatschappelijk probleem de weg vinden in de gemeente;
 · kunnen binnen de eigen leefwereld, democratische besluitvormingsprocedures hanteren. 

Zij kunnen daarbij van hun rechten gebruikmaken; 
 · kunnen waken over de naleving van democratisch besloten afspraken;
 · kunnen illustreren dat de gemeenteraad, ... in het nemen van beslissingen democratisch 

geïnspireerd is. 
 

Attitudes 

De leerlingen 
 · brengen respect op voor democratische besluitvorming binnen de eigen leefwereld  

en binnen procedures van overheidsinstellingen; 
 · zijn bereid de gevolgen van overtredingen tegen democratisch gemaakte afspraken  

te aanvaarden; 
 · brengen interesse op en nemen verantwoordelijkheid op m.b.t. maatschappelijke 

thema’s in de omgeving; 
 · zijn kritisch t.o.v. eigen mening en invloeden van buitenuit, zoals

- andermans mening
- uitspraken
- institutionele vormen van gezag
- propaganda
- durven daarbij de discussie aangaan
- ....
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Het materiaal

1. Besluitvorming

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

In dit deel zitten zeer uiteenlopende opdrachten die alle slaan op de vraag “Wat doen wij met afval?” 
Afval is een stukje realiteit waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden. Zijn wij ons daarvan wel 
terdege bewust? Via experiment, zoekopdracht, tekst en enquête, als complementair groepswerk 
georganiseerd, breng je de leerling tot zien wat er rondom hem gebeurt en tot het besef dat er wat 
aan moet gedaan worden.
 
Je kunt de opdrachten naar eigen goeddunken aanwenden. Het lesverloop dat hier is uitgewerkt, 
gaat uit van een vrij beperkte tijdsbesteding. Heb je meer tijd voor dit project, dan kun je meer 
aandacht besteden aan het leren zinvolle vragen stellen. 

Je kunt op twee manieren aan de slag: 
1. Verdeel de klas in vier groepen. Geef aan elk van die groepen een opdrachtenblad 

(opdrachtenbladen 30 tot 34). Met dat opdrachtenblad bereiden de leerlingen hun taak voor. 
Elke groep krijgt zo een andere opdracht. 

2. Je kunt de opeenvolging van de opdrachten ook stroomlijnen. Begin met de tekst over afval 
(opdrachtenbladen 30 en 31) om het thema te introduceren. Als je bepaalde doelstellingen  
uit het leergebied taal wil introduceren, kan de hele klas daarna de enquête uitvoeren 
(opdrachtenblad 32). Veel hangt uiteraard af van de ligging van je school. Na deze opdracht 
werkt de klas in groepen verder. Een groep analyseert de enquête, een tweede maakt  
de vuilniszak leeg (opdrachtenblad 33) en een derde gaat op zoek naar zwerfvuil  
(opdrachtenblad 34). 

Bij alle opdrachten werk je volgens deze stappen: 

Stap 1 Leg de bedoeling bij elke opdracht uit. Beklemtoon vooral wat het resultaat moet zijn: 
het noteren van vaststellingen en vragen. Dat gebeurt eerst in elke groep apart en later 
door iedereen samen. 

Stap 2  Complementair groepswerk. 

Stap 3 Geef het moment aan om per groep besluiten te formuleren. 

Stap 4  Iedere groep deelt zijn vaststellingen en vragen met de andere groepen samen. 
Waar mogelijk worden reeds antwoorden geformuleerd. De resterende vragen 
en vaststellingen zullen voorgelegd worden op het gemeentehuis (burgemeester, 
schepen, ambtenaar). 

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
De leerlingen lezen de tekst over afval en sluikstorten (opdrachtenblad 30). Ze markeren de woorden 
die vaak voorkomen en belangrijk zijn. Ze duiden de dingen die ze niet begrijpen in een andere kleur 
aan. De leerlingen bereiden in groep ook de antwoorden voor op de begeleidende vragen. Met hun 
voorbereiding verzamelen ze rond de tafel. 
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 Rond de tafel
Beantwoord eerst de vragen die ze hebben over de dingen die ze niet begrijpen. Vraag dan naar  
de begrippen die ze hebben gemarkeerd. Bepaal zo of ze de tekst wel degelijk hebben begrepen. 

De antwoorden op deze eerste vragenreeks zijn af te leiden uit de tekst. 

Mogelijke vragen

Wat begrijp je niet helemaal? Zoek daar samen 
een verklaring voor.

Bedenk een passende kop voor het artikel.
Welk woord zal daarin zeker moeten voorkomen?

Wat wil de schrijver over die kop vertellen?

Op welke manier tracht de gemeente haar
bevolking zorgvuldig met afval te doen omgaan?

Dat lukt niet bij iedereen. Hoe omzeilen sommigen 
het principe “de vervuiler betaalt”? En…hoe kun je 
die mensen noemen?

Mogelijke antwoorden

Het woord dat zeker moet voorkomen is: 
sluikstorten.

Sluikstorten kost aan de gemeente enorm 
veel geld. Eindelijk kan de gemeente kordaat 
optreden.

De gemeente wil het principe “de vervuiler 
betaalt” toepassen. Dat wil zeggen dat elk 
betaalt voor het afval dat hij produceert. Dat 
kan door de inwoners van de gemeente te 
laten betalen voor de vuilniszakken die ze 
gebruiken. Als je veel zakken nodig hebt, 
betaal je veel. Heb je maar weinig zakken 
nodig, betaal je weinig.

Sommigen gaan sluikstorten. Zij dumpen 
hun afval op plaatsen waar dat niet mag. 
Deze mensen noemt men ‘sluikstorters’.

 

 De handen uit de mouwen
Als de leerlingen de tekst goed begrepen hebben, geef hen dan opdrachtenblad 31. 
Opdrachtenblad 31 gaat dieper in op de problematiek. 

 Rond de tafel

Mogelijke vragen

Zag iemand wel eens een sluikstorter aan het 
werk? Vertel daarover aan elkaar. Wat kwam er 
toen bij je op?

Ben jij soms zelf eens sluikstorter? Wanneer?

Waar kun je terecht om een sluikstorter een halt 
toe te roepen? Hoe kun je dat achterhalen?

Mogelijke antwoorden

Bij de politie.
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Wie betrapt wordt, kan een gevangenisstraf
oplopen of een fikse geldboete krijgen. Wat
vind je van zo een straf? Heb je een beter idee? 
Bedenk alternatieve straffen voor sluikstorters.

Sluikstorten signaleren… is dat iets voor ons?
Vind je dat belangrijk? Leg uit! En als je een illegale 
stortplaats vindt, waar kun je dat dan melden?

Wat stel je vast? Welke vragen heb je? Waar moet je 
nu naartoe om volledige duidelijkheid te krijgen?

Je zou hen bijvoorbeeld een alternatieve 
straf kunnen geven: een illegale stortplaats 
opruimen of een dagje meewerken in het 
containerpark van de gemeente.

Op de gemeente.

We moeten naar de gemeente.

 De handen uit de mouwen
Met de enquête (opdrachtenblad 32) gaan de leerlingen op onderzoek uit. Ze stellen vragen over
hoe mensen met hun afval omgaan. Je kunt weer op twee manieren werken. Ofwel kies je voor de 
kant-en-klare enquête. Dit betekent dat je bijna dadelijk de klas uit kan. Bespreek met je leerlingen de 
manier waarop de enquête zal verlopen, waar ze naartoe kunnen, wie ze kunnen interviewen en hoe 
ze dat moeten doen. 

Een andere mogelijkheid is dat de leerlingen eerst zelf de enquête opstellen. Om tot de juiste 
vraagstelling te komen, moeten de leerlingen eerst de volgende vragen beantwoorden: 
Wat willen we te weten komen? 
Welke vragen moeten we stellen om dat te weten te komen? 
Wat zullen de antwoorden zijn op die vragen? Zijn het open vragen, waarop de mensen heel veel 
kunnen vertellen? Moeten het vragen zijn waarop de mensen een antwoord kiezen (altijd, meestal, 
soms, nooit)? 
 
Je kunt ook vertrekken van de bestaande enquête en aan de leerlingen vragen één bijkomende vraag 
te formuleren. 

 Rond de tafel
De verwerking gebeurt in twee stappen. 

1. De statistische verwerking
De leerlingen tellen (turven) de antwoorden. Als er voldoende antwoordformulieren zijn 
kunnen de gegevens in een tabel verwerkt worden met percenten. 

· Hoeveel mensen hebben we geïnterviewd?

·  Hoeveel mensen sorteren hun afval?

·  Wat vinden de ondervraagden van de manier waarop 
het afval wordt opgehaald?

·  Wat zouden de mensen willen veranderen?
·  Probeer de verschillende antwoorden in  

categorieën onder te brengen bijvoorbeeld:
- meer ophaalbeurten
- minder of makkelijker onderscheid tussen soorten afval
- enzovoort

...

altijd  meestal  af en toe  nooit
 ...    ...     ...   ...

goed  matig  slecht
 ...    ...    ... 
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·  Hoeveel mensen gooien wel eens iets op straat?

·  Wat gooien de mensen dan weg? 
(probeer ook hier categorieën te maken)

nooit  af en toe  vaak
 ...     ...   ...

 

2. De interpretatie van de enquête
Na de statistische verwerking, gaan de leerlingen deze gegevens interpreteren. Aan de hand 
van de enquête, zoeken ze antwoorden op de volgende vragen:

Gaan mensen zorgvuldig om met afval?

Waaruit leid je dat af?

Wordt het afval zorgvuldig opgehaald?

Waaruit leid je dat af?

Wie is daar volgens jullie verantwoordelijk voor?

Houden de mensen zich aan de regels?

Waaruit leid je dat af?

Wat stel je vast? Welke vragen heb je?

Waar moet je nu naartoe om volledige duidelijkheid  
te krijgen?

We moeten naar de gemeente.

 De handen uit de mouwen
Dit experiment vraagt een grondige voorbereiding. Als je met de leerlingen onderzoekt wat er zoal 
in een plastic vuilniszak zit, moet je niet alleen een aantal veiligheidsmaatregelen treffen (plastic zeil 
op de grond, handschoenen, …), je moet ook op hygiënisch vlak een paar dingen in het oog houden. 
Werk nooit met om het even welke vuilniszak. In vuilniszakken komt letterlijk alles terecht, het is dan 
ook aangewezen dat je op voorhand de inhoud van de te onderzoeken zakken kent. 
Weeg vooraf de volle zak met vuilnis, dat kun je thuis doen of misschien ook op school.  
Noteer het gewicht. 

Ook in dit experiment kun je op twee manieren tewerkgaan. Je kunt gebruikmaken van de 
bijbehorende vragenlijst (opdrachtenblad 33), maar je kunt vooral voor de vragen met betrekking tot 
het afval, de leerlingen zelf aan het werk zetten. Laat ze zelf een vragenreeks opstellen die een 
grondige beschrijving van de inhoud van de vuilnis zakken mogelijk maakt. 
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 Rond de tafel
Los nu de volgende vragen op: 

Beschrijf het afval dat je vindt in de vuilniszak.

Wat zit er het meest in?

Wat neemt heel veel plaats in?

Vind je ook verpakkingen? Maak die zo klein 
mogelijk.

Bekijk nu het volume. Maakt dat veel verschil uit?

Wat hoort er volgens jou helemaal niet in te zitten?

Je kunt dit experiment ook uitvoeren met de vuilnisbak die in de klas staat. Het kan interessant zijn  
de leerlingen te confronteren met de manier waarop ze met vuilnis en afval omgaan, zeker als er op 
school daarvoor bepaalde afspraken gelden. 
Als het experiment is afgelopen, laat dan de leerlingen de volgende vragenreeksen nog oplossen.  
De eerste heeft betrekking op afspraken thuis, de tweede op afspraken elders. 

Afspraken thuis

Zijn er bij jullie thuis afspraken i.v.m. het sorteren 
van afval?

Welke?

Leeft bij jou thuis iedereen die afspraken even 
goed na? Leg uit.

Diezelfde vraag kun je ook stellen aan de 
hele klas.

Afspraken elders

Wie haalt jouw plastic vuilniszak op?

Waar gaat die plastic vuilniszak naartoe?

Mag je de zakken met het afval om het even
wanneer buitenzetten?

Moet je speciale zakken gebruiken?

Wie stelt die regels op?

Wat stel je vast? Welke vragen heb je? Waar moet 
je nu naartoe om volledige duidelijkheid te krijgen?

Vuilnismannen

Stort, verbrandingsoven, compostverwerking,…

Vaste dagen!

Hier kun je de kleuren linken aan de inhoud.

De gemeente.

Met deze vragen kom je steeds weer uit bij 
de gemeente. Dat is meteen ook de tweede 
stap in deze module.
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Uit de informatie over de huisvuilophaling kan de rol blijken die de gemeente daarin vervult. Vandaar 
de vraag om die informatie te verzamelen.

 De handen uit de mouwen
Een zoektocht naar zwerfafval kan op een zeer eenvoudige manier georganiseerd worden. Het is 
wellicht niet realistisch om zich buiten de school te wagen, dus gaan we er in de school zelf naar op 
zoek. 
Laat de leerlingen opdrachten A en B eerst in groep voorbereiden. Als dat is gebeurd, komt opdracht 
C aan bod. 

 Rond de tafel
De volgende vragen kunnen helpen bij de bespreking na de zoekactie: 

Hebben jullie op school zwerfvuil gevonden?
Zo ja, wat?

Houdt iedereen zich op school aan de afspraken 
met betrekking tot vuilnis en afval?

Wat kunnen jullie na die opruimactie besluiten?

Ken je (nog) plaatsen waar mensen zomaar afval 
achterlaten?

Is het dumpen van afval toegelaten?

Waarom laten mensen hun afval zomaar rond-
slingeren?

Kun je daar zelf wat aan doen? Waar kun je dan 
terecht? Bestaan er regels die daarover handelen? 
Wie stelt die regels op? 
Wie controleert de naleving ervan?

Wat stel je vast? Welke vragen heb je?
Waar moet je nu naartoe om volledige duidelijk-
heid te krijgen?

 Rond de tafel
Als je met aparte opdrachten voor aparte groepen hebt gewerkt, moet elke groep zijn bevindingen 
doorgeven aan de andere groepen. Dat kan met opdrachtenblad 35. Als je met de hele klas 
verschillende opdrachten hebt doorlopen, bespreek je samen de reacties van elke groep. 
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Zorg ervoor dat de klas een antwoord formuleert op de volgende vragen:

Wie is er verantwoordelijk voor het 
afvalbeheer? Thuis? Op school?  
In de gemeente?

Wat is onze verantwoordelijkheid?

Wat doet de gemeente meer dan wij?

Waarom zijn ook hier afspraken en 
reglementen zo belangrijk?

Thuis: ouders en kinderen.
Op school: directie, leerkrachten en leerlingen. 
In de gemeente: de overheid, de bevolking.

Wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen en dus 
samenwerken (!) om het afval te beperken.

De gemeente stelt niet alleen regels op, zij moet er ook 
voor zorgen dat het afval wordt opgehaald en verwerkt.

Als wij ons aan de afspraken en de regels houden, 
vergroot de leefbaarheid van onze omgeving en  
het respect voor mekaar en onze omgeving.

De link naar de eerste module, indien die voorheen aan bod kwam, kan gelegd worden: ik heb  
het recht om afval te produceren, maar ik heb de plicht er zorgvuldig mee omgaan. 

 
 We doen er wat mee
Schrijf op een groot blad het voornemen, de afspraken, een reglement waaraan de klas zich zal 
houden vanaf dat moment, en hang het op in de klas.

2. Wie beslist en hoe gebeurt dat?

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

In het voorgaande thema kwam de gemeente als overheid reeds aan bod. Steeds werd de vraag 
gesteld naar de initiatiefnemers van de vuilnisophaling: “Wie organiseert de ophaling, wie is er 
verantwoordelijk voor?” In dit thema beantwoorden de leerlingen die vragen. Zij zoeken uit hoe  
de gemeente functioneert, wie er de beslissingen neemt en hoe dat gebeurt. Centraal staat de 
democratische besluitvorming. Het is niet zozeer belangrijk dat de leer lingen een gedetailleerde 
kennis bezitten van de besluitvorming op gemeentelijk niveau, maar wel dat zij inzien dat 
democratische besluitvorming, op welk niveau ook, steeds op dezelfde manier verloopt.  
De gemeente is het overheidsniveau dat het dichtst bij de leerlingen ligt. Vandaar ook ons bezoek 
aan het gemeentehuis. 
 

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
In opdracht 33 van deze module, onderzochten de leerlingen de inhoud van een vuilniszak. Maar 
vooraleer ze dat deden, moesten ze die zak wegen. Het gewicht van die zak komt hier van pas. 
opdrachtenblad 36 stelt dat elke Vlaming jaarlijks zo’n 500 kg afval voortbrengt. Vijfhonderd kg is  
een ruwe schatting en geeft een gemiddeld beeld. Hoeveel zakken zijn dat? 
Hoeveel zakken zijn dat met de hele klas samen? Hoeveel ton afval is dat? Is onze klas groot  
genoeg voor al die zakken? Welke ruimte heb je daar voor nodig? Evalueer klassikaal. 
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Keer nu terug naar wat voorafging en stel de vraag: “Wie beslist over gemeentelijke afvalregels?  
En hoe gebeurt dat?” 
Dat gaan de leerlingen samen onderzoeken door op verkenning te gaan en een interview ter plaatse 
af te nemen. Daarvoor dienen ze een probleemgerichte werkplanning op te stellen. De basis voor die 
planning vinden ze in opdrachtenblad 37. 
Als je kiest voor de optie om zelf een interview op te stellen met de verantwoordelijke schepen of 
ambtenaar, deel je opdrachtenblad 38 niet uit. Je kunt de vragen wel als leidraad gebruiken om  
de leerlingen zelf vragen te laten opstellen. 

Mogelijke vragen

Wie bepaalt wat wij met ons afval moeten doen (onder 
andere sorteren, ophalen, ...) en de prijs van de zakken?

Hoe gebeurt dat?

Waarom zijn de zakken zo duur? Of gewoon:
Waarom moet er voor de zakken betaald worden?

Wat betekent: “De vervuiler betaalt.”?

Wat gebeurt er met ons afval als het is opgehaald?

Heeft de gemeente daar ook nog wat in te zeggen?

Hoe komt de gemeenteraad tot die beslissingen?

Is iedereen het in de gemeenteraad altijd eens?

Groepen die met een dergelijke manier van werken nog onvoldoende vertrouwd zijn, kunnen  
de vragenlijst in opdrachtenblad 38 gebruiken. 

Als je met de leerlingen een (kinder)gemeenteraad kunt bijwonen om hen op die manier direct te 
laten kennismaken met democratische besluitvorming, is dat uiteraard ten zeerste aan te bevelen. 

 Rond de tafel
Na het bezoek aan het gemeentehuis gaan de leerlingen rond de tafel zitten. 
Verwerk met hen de antwoorden die zij gekregen hebben. Belangrijk is dat je daaruit  
de democratische besluit vorming kunt afleiden.

Opdrachtenblad 39 geeft op een visuele manier de samenstelling en de werking van de 
gemeenteraad weer. Laat de leerlingen zelf tekenen. Misschien kun je als leerkracht de plattegrond 
van de raadzaal voorbereiden en kunnen de leerlingen achteraf de verschillende deelnemers invullen 
(burgemeester, schepenen, raadsleden van de meerderheid en van de oppositie. Eventueel ook de 
directeur van de gemeentelijke administratie).

In een aansluitend leergesprek wordt het inzicht in de samenstelling van het gemeentebestuur  
en de democratische werking ervan verdiept (opdrachtenblad 40).
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Laat de leerlingen de volgende vragen beantwoorden:

Wie kiest de gemeenteraadsleden?

Wat is de taak van de gemeenteraad?

Wie kiest de burgemeester?

Wat is de burgemeester voor de gemeente?

Wie beslist wie schepen wordt?

Wat is de taak van het college van burgemeester 
en schepenen?

Hoe komt een nieuw reglement tot stand?

De bevolking, om de 6 jaar, via verkiezingen.

De gemeenteraad controleert het geld en het 
beleid van de gemeente.

De meerderheid van de gemeenteraadsleden 
moet de burgemeester voorstellen. De 
Vlaamse Regering benoemt hem.

Het hoofd van de gemeente.

De gemeenteraad.

Zij zijn verantwoordelijk voor het bestuur van 
de gemeente.

De gemeenteraad of het college van burge-
meester en schepenen doet een voorstel, de 
gemeenteraad stemt erover en keurt het 
voorstel goed of af. Als het wordt 
goedgekeurd is het een nieuw reglement, 
een nieuwe regel die moet gerespecteerd 
worden.

De leerlingen moeten de volgende synthesetekst onthouden en kunnen toelichten: 

1. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente. De gemeenteraadsleden 
behoren tot verschillende partijen.

2. Het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeente. De burgemeester en de 
schepenen doen voorstellen waarover de gemeenteraad discussieert en stemt. 

3. Zo komen de gemeentelijke reglementen tot stand (ook bijvoorbeeld reglementen over afval). 

Besluitvorming in de gemeente samengevat: 

GEMEENTE 

Voorstel

Gemeenteraad

College van 
burgemeester 
en schepenen

Wetgevende macht

Gemeenteraad

Uitvoerende macht

College van 
burgemeester  
en schepenen

 We doen er wat mee
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Als de leerlingen weten wat de gemeente met het afval doet, zal ook hun eigen verantwoordelijkheid
duidelijker zijn. Zo komen ze tot het besef dat samenwerking een absolute must is om beter met afval 
om te gaan. 
De leerlingen kunnen op verschillende manieren deze inzichten in actie omzetten. Je kan uit de 
volgende suggesties één mogelijkheid kiezen, maar je kunt ook alles uitvoeren. Dat vraagt dan wel 
een goede organisatie en timing. 

1. Zet de leerlingen aan om aan anderen op een expressieve manier te tonen wat ze hebben geleerd. 

· Ze schrijven een tekst over dingen die ze ontdekt hebben en illustreren die. 

· Ze maken schetsen als blikvangers en bedenken daar slogans bij. 

· Ze knutselen iets speciaals over wat ze gezien hebben. 

· Ze maken een collage of een poster met dingen die ze verzameld hebben. 

· Ze improviseren een toneeltje dat een boodschap uitdraagt. 

· Ze stellen een liedje of een dansje samen. 

· Ze maken een filmpje over hun onderzoek. 

· Ze vertellen anekdoten of grapjes uit het onderzoek na. 

· Ze werken een heel eigen idee uit. 

2. Je kunt ook een klassenraad houden naar analogie van een gemeenteraad. Het is goed in dat 
verband naar module 3 te kijken, die een mogelijke aanpak van een klassenraad volledig uitwerkt. 
Het komt erop aan de leerlingen aan den lijve te laten ondervinden wat democratisch handelen 
inhoudt.

 
Uitgangspunt kan de volgende vraag zijn:
Wat kunnen wij op school doen om het afval te beperken en zorgvuldig te gebruiken?
De leerlingen brengen voorstellen aan. De haalbaarheid ervan wordt onderzocht. Wat aanvaard 
wordt door de meerderheid, wordt genoteerd op een groot blad. Met kracht van wet!
In een volgende stap kunnen de directie, de leerkrachten en de andere leerlingen bij het actieplan 
betrokken worden.

Laat de leerlingen een antwoord zoeken op de volgende vragen:
Hoe gaan we dat doen?
Hoe gaan we hen overtuigen?
Wat kan er opgenomen worden in het schoolreglement?
Bedenken we slogans om uit te hangen in de school?

3. Je kunt met de leerlingen ook een voorstellingsnamiddag in verband met afvalproblematiek 
organiseren. Die voorstelling kan zich beperken tot de school, maar uiteraard kun je er ook de 
ouders en andere belangstellenden bij betrekken. Bij de organisatie is het goed met de volgende 
vragen rekening te houden:
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Wat organiseren we? Een toneelspel, een bezoek, een tentoonstelling?

Waar?

Wanneer?

Voor wie?

Hoe nodigen we die uit?

Wat is het programma?

Wie doet wat?

Wat hebben we nog nodig?

Zijn we klaar met de voorbereiding van onze voorstelling? Wanneer?

Bezorgen wij het publiek een exemplaar van ons actieplan?

Vragen wij hen om hun mening en hoe?

Maken we er een feestje van?

 Rond de tafel
In een evaluatief kringgesprek wordt over het onderzoek en het actieplan gereflecteerd. Belangrijk 
is dat een houding van ‘zelfkritisch denken’ de kans krijgt om tot ontwikkeling te komen 
(opdrachtenblad 41).

Volgende vragen kunnen daarbij worden gesteld:

Wat hebben we onderzocht?

Hoe hebben we dat gedaan?

Zijn jullie tevreden over wat jullie ervan gemaakt 
hebben?

Wat was goed? Wat hadden we anders moeten 
aanpakken?

Hoe verliep de samenwerking met anderen?

Heb je iets kunnen inbrengen?

Heb je je daarbij goed gevoeld?
Waarom wel? Waarom niet?

Heeft die samenwerking uiteindelijk iets 
opgebracht?
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3. Vlaanderen, België en Europa 

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

Dit derde deel behandelt op een eenvoudige manier Vlaanderen, België als federale staat en de 
Europese Unie. Het toont eerst aan dat de Europese besluitvorming voorrang heeft op de regionale 
en nationale besluitvorming. De instap is het mestdecreet, maar dat kan even goed uitlaatgassen van 
auto’s en industrie zijn, als waterzuivering. 

Ten tweede schetst dit deel België als een federale staat met zijn gemeenschappen en zijn gewesten. 
Op elk niveau verloopt besluitvorming op dezelfde wijze. Er komt een voorstel. Dat voorstel wordt 
onderzocht en aangepast vooraleer erover wordt gestemd. Als het is goedgekeurd, heeft het kracht 
van wet en moet het ook uitgevoerd worden. 

GEMEENTE

Voorstel

Gemeenteraad

College van burgemeester 
en schepenen

Wetgevende macht

Gemeenteraad

Uitvoerende macht

College van burgemeester  
en schepenen

PROVINCIE Provincieraad

Gedeputeerden

Provincieraad Gedeputeerden

VLAANDEREN Parlement

Regering

Vlaams Parlement Vlaamse Regering

BELGIË Parlement

Regering

Federaal Parlement Federale regering  
en de koning

EUROPA Europese Commissie Europees Parlement

Raad van de  
Europese Unie

Europese Commissie

Nationale regeringen

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

 De handen uit de mouwen
Je kunt het best aansluiten bij de beslissingen die de klas genomen heeft met betrekking tot afval 
en de manier waarop de leerlingen daar op school mee omgaan. Stel hen in dat verband de 
volgende vraag:
Wat heeft voorrang: het schoolreglement, een afspraak die je maakt met een klasgenoot, een besluit 
dat de hele klas heeft gemaakt, een besluit dat alle klassen van de 3de graad hebben gemaakt?
Het schoolreglement heeft voorrang op de 3de graad, de 3de graad op de klas en de klas op  
een afspraak die je maakte met een klasgenoot. Hetzelfde geldt op Europees en op wereldniveau. 

Wijs de leerlingen er nu op dat op dezelfde manier bepaalde beslissingen die in de Europese Unie 
worden geno men, voorrang hebben op Belgische beslissingen. Of dat beslissingen die in Vlaanderen 
worden genomen voorrang hebben op beslissingen die de gemeente neemt.

Let op: wetgeving van Vlaanderen (decreten) en Belgische wetten zijn gelijkwaardig. Daar is geen 
hiërarchie. Ze gaan gewoon over verschillende bevoegdheden en mogen die bevoegdheden ook  
niet overschrijden.
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Neem nu opdrachtenblad 42. De Europese Unie bestaat op dit ogenblik uit 27 landen. Schrijf naast 
elk symbool de naam van het land en vul dan het symbool in op de juiste plaats op het kaartje.
Verbeter de kaartjes.

 De handen uit de mouwen
De Europese Unie is bekommerd om het milieu. Zij heeft milieu-actieprogramma’s opgezet en meer 
dan 200 Europese regels en reglementen uitgevaardigd. Alle lidstaten moeten zich daaraan houden. 
Zo niet krijgen ze boetes opgelegd. Die regels hebben onder andere betrekking op luchtvervuiling, 
uitlaatgassen van auto’s en industrie, de kwaliteit van het water en meststoffen.

Opdrachtenblad 43 vertelt meer over hoe wij rekening moeten houden met Europese regels en 
besluiten. Als instap wordt het mestdecreet gebruikt, maar je kunt evengoed met andere 
onderwerpen aan de slag, afhankelijk van de actualiteit.
Laat de leerlingen eerst de tekst lezen op opdrachtenblad 43 en de antwoorden op de vragen 
voorbereiden. Verbeter daarna met hen de antwoorden.

Waarover gaat dit bericht?

Wat wil het mestdecreet bereiken?

Over te veel mest en over het plan van de
overheid om daaraan wat te veranderen.

Het teveel aan mest wegwerken.

 Rond de tafel
Breng de leerlingen rond de tafel met opdrachtenblad 44. 
De tekst van opdrachtenblad 44 maakt gewag van Vlaanderen en Wallonië. Dat komt omdat België 
een fede rale staat is, samengesteld uit gemeenschappen en gewesten.

Om ons land goed te besturen, is het ingedeeld in gemeenten, provincies, gewesten, gemeenschappen 
en de federale staat. We maken daarnaast deel uit van de Europese Unie. Tot in 1971 was België een 
unitaire staat. Het had één parlement en één regering voor het hele land. Dat is veranderd. Ons land is 
intussen opgedeeld in gewesten en gemeenschappen. Dat komt omdat er vanaf het ontstaan van ons 
land grote verschillen bestonden tussen Vlaanderen en Wallonië. Daarom wilden Vlamingen en Walen 
zelf kunnen beslissen over zaken die voor hen belangrijk waren. Voor de Vlamingen was het erg belangrijk 
om zelf meer beslissingen te kunnen nemen over taal en cultuur. Daarom werd ons land opgedeeld in drie 
gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. 
Wie in Brussel woont en Nederlands spreekt, hoort bij de Vlaamse Gemeenschap. Wie in Brussel 
woont en Frans spreekt, hoort bij de Franse Gemeenschap. De drie gemeenschappen kregen elk een 
eigen parlement en een eigen regering. Die nemen bijvoorbeeld beslissingen over hun onderwijs.
Voor de Walen was het belangrijk om een eigen economisch beleid te kunnen voeren. Daarom werd 
ons land ook opgedeeld in gewesten. Er zijn drie gewesten: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest 
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ook de drie gewesten kregen hun eigen parlement en een 
eigen regering. Die nemen bijvoorbeeld beslissingen over hun economie.
In Vlaanderen worden beslissingen over de gewest- en gemeenschapsbevoegdheden in één 
parlement, het Vlaams Parlement, en in één regering, de Vlaamse Regering, genomen.
Daarnaast zijn er nog zaken waarover voor heel België samen beslist wordt, bijvoorbeeld het leger of 
de sociale zekerheid. Dat gebeurt door het federale parlement en de federale regering.

Het federale bestuur en de besturen van de gewesten en de gemeenschappen vormen samen het 
hoogste niveau in ons land. Het tweede niveau in ons land bestaat uit de provincies. Het derde 
niveau zijn de gemeentebesturen.
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Opdrachtenblad 45 gaat over de bevoegdheden en de structuur van Vlaanderen.

In Vlaanderen vallen het gewest en de gemeenschap samen. Vlaanderen heeft één parlement. 
Vlaanderen is ook her kenbaar aan een aantal symbolen.
Vlaanderen heeft 4 officiële symbolen: een vlag, een feestdag, een wapenschild en een volkslied.
De Vlaamse feestdag valt op 11 juli. Hij herdenkt de Guldensporenslag (in 1302) bij Kortrijk waarin de 
Graaf van Vlaanderen, samen met de stedelijke milities, de troepen van de koning van Frankrijk en 
zijn bondgenoten versloeg.
De vlag van Vlaanderen stelt een zwarte leeuw voor met rode klauwen en tong op een gele 
achtergrond. Het wapen van Vlaanderen stelt ook een zwarte leeuw voor met rode klauwen en tong 
maar op een gouden achtergrond.

Het volkslied is de Vlaamse Leeuw en de tekst daarvan gaat als volgt:

De Vlaamse Leeuw 
Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw, 
al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw. 
Zij zullen hem niet temmen zolang één Vlaming leeft, 
zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Refrein
Zij zullen hem niet temmen zolang één Vlaming leeft,
zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft, 
zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan. 
De legerbenden sneven: een volk zal nooit vergaan.
De vijand trekt te velde omringd van doodsgevaar, 
wij lachen met zijn woede: de Vlaamse Leeuw is daar !

Na deze puur inhoudelijke verwerking, moeten de leerlingen deze gegevens interpreteren. Zij moeten 
uit de antwoorden op de eerste reeks vragen, antwoorden zoeken op de volgende vragen: 

DE FEDERALE STAAT

DE GEMEENSCHAPPEN

DE GEWESTEN HET BRUSSELS  
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HET WAALS GEWEST

BELGIË

DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DE FRANSE GEMEENSCHAP DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

HET VLAAMS GEWEST
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Opdrachtenblad 30

Lezen – “Uit de krant...” – “Uit de krant...”

Lees deze tekst. Markeer de woorden die vaak voorkomen en dus belangrijk zijn. 
Duid ook dingen aan die je niet goed begrijpt.

Sluikstorten is van alle tijden. Helaas. Het is ook 
moeilijk te bestrijden. Bovendien proberen steeds 
meer mensen, die het niet zo nauw nemen met onze 
leefomgeving en een afvalzak te duur vinden, hun 
restafval op alle mogelijke manieren te dum pen. 
De gemeente kan daar kordaat tegen optreden.

Een degelijk afvalbeleid kost de gemeente veel 
geld. Daarom hanteert de gemeente het principe 
‘de vervuiler betaalt’. Hoe minder afval je pro
duceert, hoe minder afvalzakken je bijvoorbeeld 
nodig hebt en hoe minder je dus betaalt. Helaas 
zijn er mensen die niet minder afval willen 
produceren, maar ook niet meer willen betalen. Zij 
zoeken dan al eens een uitweg in het sluikstorten.

Sluikstorten gebeurt onder allerlei vormen. Mensen 
gooien bijvoorbeeld blikjes, papiertjes of peuken op 
de grond. Afval dat achtergelaten wordt in bossen, 
langs de weg en onder bruggen is heel moeilijk op 
te ruimen én daardoor ook vreselijk duur.

In Vlaanderen geldt een decreet dat het onwettig 
achterlaten van afval verbiedt.  
Wie betrapt wordt riskeert afhankelijk van  
de hoeveelheid en de aard van het afval en van  
de gemeente, een gevangenisstraf van 1 maand  
tot 5 jaar en/of een fikse geldboete. Bovendien 
moet hij opdraaien voor de opruimingskosten.  
De sluikstorters zijn dus gewaarschuwd.

1 Wat begrijp je nog niet helemaal?
 Zoek daar samen een verklaring voor.

2 Bedenk een passende kop voor het artikel. 
Schrijf die in het kadertje boven het artikel.

3 Wat wil de schrijver over die kop vertellen? 
Formuleer in  één zin.

4 Op welke manier tracht de gemeente haar 
bevolking zorg vuldig met afval te doen omgaan?

5 Dat lukt niet bij iedereen. Hoe ‘omzeilen’ 
sommigen het principe ‘de vervuiler betaalt’?

 En hoe kun je die mensen noemen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 modulemodule

118 3e graad basisonderwijs



Opdrachtenblad 31

1 Zag iemand van jullie wel eens een sluikstorter aan het werk?
 Vertel daarover aan elkaar.
 Wat kwam er toen bij je op?

2 Ben jij soms zelf een sluikstorter? Wanneer?

3 Waar kan je terecht om een sluikstorter een halt toe te roepen?
 Hoe zou je dat kunnen achterhalen?

4 Wie betrapt wordt, kan een gevangenisstraf oplopen en/of een fikse geldboete krijgen. Wat vinden 
jullie van zo’n straf? Misschien hebben jullie wel een beter idee! Bedenk alternatieve straffen voor 
sluikstorters.

 Laat je fantasie de vrije gang. Geen enkel idee is te gek!

5 Sluikstorten signaleren... is dat iets voor ons?
 Vind je dat belangrijk? Leg uit!
 En als je een sluikstort(er) signaleert, waar kun je dan terecht?

6 Besluit:
 Wat stel je vast?
 Welke vragen heb je?
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Opdrachtenblad 32

Enquête – Wat doen mensen met hun afval?– Wat doen mensen met hun afval?

1. Sorteert u het huishoudelijk afval?
  Nooit  af en toe  meestal altijd

2. Plooit of verkleint u verpakkingen vooraleer u ze weggooit?
  Nooit  af en toe  meestal altijd

3. Wat vindt u van de manier waarop het afval wordt opgehaald?
  Goed  matig  slecht

4. Als u de afvalophaling niet goed vindt, wat zou u dan veranderen?

5. Gooit u wel eens iets zomaar op straat?
  Nooit  af en toe  vaak

6. Zo ja, wat?
 

Leg deze vragen voor aan een aantal personen uit jullie omgeving.

1 Je maakt eerst een blad klaar waarop je jezelf voorstelt en waarop je de vragen noteert.  
Zorg ervoor dat je plaats laat voor een antwoord.

2 Overleg samen wie je gaat aanspreken en hoeveel personen je gaat aanspreken. Kopieer dan  
het vragenblad in voldoende exemplaren.

3 En nu ... aan de slag! Je kunt alvast bij de directeur, bij leerkrachten en bij vrienden in de school 
beginnen. Straks kun je verder terecht bij je ouders, je zus, je buur, ...

 Denk eraan: - de mensen in te lichten over de bedoeling van de enquête,
   - eerst te vragen of de mensen wel bereid zijn om te antwoorden.
 Mensen hebben het altijd druk. Als ze niet dadelijk toehappen, mag je wel wat beleefde druk 

uitoefenen.

4 Tot slot bekijken jullie de antwoorden aandachtig. Breng er rapport over uit:
 Hoeveel personen sorteren hun afval...nooit? Af en toe? Meestal? Altijd?
 Hoeveel mensen verkleinen hun afval?
 Enzovoort.
 Misschien vinden jullie wel een manier om dat in tabelvorm weer te geven, met percenten.

5 Wat kun je nu besluiten?
 Gaan mensen zorgvuldig om met hun afval?
 Wordt het afval zorgvuldig opgehaald?
 Wie is daar volgens jullie verantwoordelijk voor?
 Houden de mensen zich aan de regels?

6 Besluit:
 Wat stel je vast?
 Welke vragen heb je?
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Opdrachtenblad 32 vervolg

Schrijf hier op, hoe je je zal voorstellen aan de persoon die je interviewt en leg uit waarom 
je het interview afneemt.

 

 

 

 

1. Sorteert u het huishoudelijk afval?
· nooit 
· af en toe  
· meestal  
· altijd 

2. Plooit of verkleint u verpakkingen vooraleer u ze weggooit?
· nooit 
· af en toe  
· meestal  
· altijd 

3. Wat vindt u van de manier waarop het afval wordt opgehaald?
· goed 
· matig 
· slecht 

4. Als u de afvalophaling niet goed vindt, wat zou u dan veranderen?

 

 

 

 

5. Gooit u wel eens iets zomaar op straat?
· nooit 
· af en toe 
· vaak  

6.  Zo ja, wat?
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Opdrachtenblad 33

Experiment – Wat zit er in mijn plastic zak?– Wat zit er in mijn plastic zak?

Weeg vooraf de volle zak met vuilnis, dat kun je thuis doen of misschien ook op school. 

Noteer het gewicht:          

Spreid een groot stuk plastic open op de speelplaats. Trek handschoenen aan.  
Maak de zak leeg maar kijk goed uit naar wat je grijpt.

A. Los nu de vragen over het afval op.

 Beschrijf het afval.    

 Wat zit er het meest in?    

 Wat neemt heel veel plaats in?    

 Vind je ook verpakkingen?    

 Maak die zo klein mogelijk. 

 Bekijk nu het volume. Maakt dat veel verschil uit?    

 Wat hoort er volgens jou helemaal niet in te zitten?    

B. Los nu de vragen met betrekking tot de afspraken thuis op.

 Zijn er bij jullie thuis afspraken i.v.m. het inzamelen van afval? Welke?    

 Leeft bij jou thuis iedereen die afpraken even goed na? Leg uit.    

C. Los nu de vragen met betrekking tot afspraken buitenshuis op.

 Wie haalt jouw plastic zak op?    

 Waar gaat die zak naartoe?    

 Mag je de zakken met het afval om het even wanneer buitenzetten?   

 Moet je speciale zakken gebruiken?   

 Wie stelt die regels op?   

Beschik je thuis over informatie aangaande huisvuilophaling? Verzamel die en neem 
ze mee naar school.

 Besluit:   

 Wat stel je vast?   

 Welke vragen heb je?  
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Opdrachtenblad 34

Zoektocht – Kijk eens rond naar zwerfafval– Kijk eens rond naar zwerfafval

Opdracht A /// Opdracht A /// “Gooi het maar weg. Dan ben je ervan af!”
Wat vind je van die uitspraak? Spreek erover met de groep.

Opdracht B /// Opdracht B /// Rondslingerend afval noem je ZWERFAFVAL of ZWERFVUIL. 
Mensen laten het overal achter. Jaarlijks komt zo’n 350 000 ton zwerfvuil in het milieu 
terecht. Plastic bekertjes, snoeppapiertjes, blikjes, etens resten, ... komen terecht op 
plaatsen waar ze niet thuishoren. Het opruimen van zwerfvuil langs de autosnel wegen, 
gewestwegen en bevaarbare waterlopen kost Vlaanderen elk jaar bijna 164 miljoen euro.

 Gooi jij soms ook zomaar iets weg?   

   

 Zijn er op school afspraken over het verzamelen van afval?    

 Welke?   

 

Opdracht C /// Opdracht C /// Onderzoek nu of die afspraken op school worden nageleefd,  
m.a.w. ga op zoek naar zwerf afval in de school. Je geeft meteen de hele school  
een oppoetsbeurt. Stop al het kleine afval in een zak. De leerkracht steekt jullie  
wel een handje toe. Denk aan je handschoenen!

 Wat kunnen jullie na die opruimactie besluiten?   

 Zijn er in jouw gemeente ook plaatsen waar mensen  
 zomaar afval achterlaten?   

 Waarom laten mensen hun afval zomaar rondslingeren?  

 Kun je daar zelf wat aan doen?  

 Waar kun je dan terecht?  

 Probeer ‘regels’ te vinden die daarover gaan.  

 Wie stelt die ‘regels’ op en laat de naleving ervan controleren?  

Ga in jouw buurt ook eens op zoek naar zwerfafval. Deel je bevindingen daarna met 
de klas.

 Besluit:   

 Wat stel je vast?   

 Welke vragen heb je?  
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Opdrachtenblad 35

We gaan met alle groepen samen rond de tafel zitten. 
Elke groep vertelt eerst wat hij heeft gedaan en geeft dan zijn bevindingen door aan 
de anderen.

Wat kunnen jullie hier nu uit besluiten? 
Schrijf de algemene bevindingen in onderstaand kader.

 

 

 

 

 

 

 

Waarschijnlijk zitten jullie ook nog met een aantal vragen.

Schrijf je vragen in onderstaand kader.

 

 

 

 

 

 

 

Misschien kunnen wij zelf al een aantal vragen beantwoorden.

Waar moeten we met de andere vragen heen? Wie kan ons daar het best op antwoorden?
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Opdrachtenblad 36

Goed om te weten

Weet je dat elke Vlaming jaarlijks ongeveer 500 kg afval voortbrengt?

Hoeveel zakken zijn dat?                                 

Hoeveel zakken zijn dat met heel de klas samen? Hoeveel ton afval is dat?

                                 

Kan dat in onze klas binnen?                              

De afmetingen van onze klas zijn:

Wie zorgt ervoor dat we ons afval kwijtraken? Hoe gebeurt dat?

 

 

 

     meter

     meter

     meter
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Wie moeten we daarvoor aanspreken?

Hoe contacteren we die dienst of persoon?

Wat gaan we met hem of haar afspreken?

Wanneer gaat het bezoek door?

Hoe verloopt het bezoek?

Wanneer vertrekken we?

Hoelang duurt ons interview?

Hoe laat zijn we terug op school?

Wat nemen we mee?

Wat gaan we ermee doen?

Wat willen we precies te weten komen?

Vragen we ook iets over de taak van het 
gemeentebestuur in verband met het afvalprobleem?
Vragen we of het gemeentebestuur zomaar  
wetten uit de duim mag zuigen?

Opdrachtenblad 37

Wie beslist over de (gemeentelijke) afvalregels en hoe gebeurt dat?Wie beslist over de (gemeentelijke) afvalregels en hoe gebeurt dat?

Bezoek aan het gemeentehuis

We brengen een bezoek aan het gemeentehuis en we interviewen een deskundige. 
Dat bezoek en interview plannen we eerst en bereiden we voor.
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Wie bepaalt wat wij met ons afval moeten
doen: onder andere het sorteren, de inzameling
en de prijs van de zakken?

Hoe gebeurt dat?

Waarom zijn de zakken zo duur?
Of gewoon: Waarom moet er voor
de zakken betaald worden?

Wat betekent: “De vervuiler betaalt.”?

Wat gebeurt er met ons afval als het
is opgehaald?

Heeft de gemeente daar ook nog wat
in te zeggen?

Hoe komt de gemeenteraad tot die
beslissingen?

Is iedereen in de gemeenteraad het altijd eens?

Als je zelf nog enkele andere vragen hebt, noteer die dan hieronder.

 

 

Opdrachtenblad 38

Het is erg belangrijk dat je goed weet welke vragen je op het interview wil stellen. 
Dat moet je dus voorbereiden.

Mogelijke vragen Antwoorden
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Opdrachtenblad 39

Bekijk deze prent aandachtig. Welke vergadering is hier bezig?

burgemeester
schepen

Voorzitter van de gemeenteraad

verenigde
partij

5 zetels

belangen-

partij

7 zetels

gemeente-

partij

1 zetel

uniepartij

4 zetels

schepenen

Kun je nu zelf een plattegrond tekenen van de raadzaal zoals die er in jouw gemeente 
uitziet?

Kun je daarop ook de plaats van de burgemeester aanduiden?
Van de voorzitter van de gemeenteraad?
Van de schepenen? Van de leden van de meerderheid?
Van de leden van de oppositie?
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Opdrachtenblad 40

Na het bezoek aan het gemeentehuis

We verwerken de antwoorden die we op het gemeentehuis hebben gekregen. 
Probeer de volgende vragen te beantwoorden:

Wie kiest de gemeenteraadsleden?

Wat is de taak van de gemeenteraadsleden?

Wie kiest de burgemeester?

Wat is de burgemeester voor de gemeente?

Wie kiest de schepenen?

Wat is de taak van het college van
burgemeester en schepenen?

Hoe komt een nieuw reglement tot stand?

Daarna gaan we rond de tafel zitten en bespreken we de antwoorden op de volgende vragen:

Wat doet de gemeente met het afval?

Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen?

INHOUD

1. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente. De gemeenteraadsleden behoren tot 
verschillende partijen.

2. Het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeente. De burgemeester en de schepenen doen 
voorstellen waarover de gemeenteraad discussieert en stemt.

3. Zo komen de gemeentelijke reglementen tot stand (ook bijvoorbeeld reglementen over afval).

Besluitvorming samengevat:

GEMEENTE 

Voorstel

Gemeenteraad

College van burgemeester 
en schepenen

Wetgevende macht

Gemeenteraad

Uitvoerende macht

College van burgemeester  
en schepenen
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Opdrachtenblad 41

Als we niet samenwerken, lukt het niet!Als we niet samenwerken, lukt het niet!

We kijken terug op ons werk.

Wat hebben we onderzocht?

Hoe hebben we dat gedaan?

Zijn jullie tevreden over wat jullie

ervan gemaakt hebben?

Wat was goed? Wat hadden we

anders moeten aanpakken?

Hoe verliep de samenwerking met

anderen?

Heb je iets kunnen inbrengen?

Heb je je daarbij goed gevoeld?

Waarom wel? Waarom niet?

Heeft die samenwerking uiteindelijk

iets opgebracht voor de kwaliteit

van het werk?
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Opdrachtenblad 42

De Europese Unie bestaat momenteel uit 27 landen die op vele vlakken samen werken. 
De Europese Unie wordt dus op een andere manier bestuurd dan een gewoon land. 
De 27 landen die er deel van uitmaken, maken regels die elk land moet toepassen. 
Ieder land behoudt wel zijn eigen macht, maar de Europese regels staan boven de 
wetten van elk land apart.

Hieronder vind je de symbolen van die landen en een kaartje.

Je moet twee dingen doen. Eerst schrijf je naast elk symbool de naam van het land. 
Dan schrijf je elk symbool op het juiste land op het kaartje.

A =

B =

BG =

CY =

CZ =

D =

DK =

E =

EST =

F =

FIN =

GR =

H =

HR =

I =

IRL =

L =

LT =

LV =

M =

NL =

P =

PL =

RO =

S =

SK =

SLO =
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Opdrachtenblad 42 vervolg
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Opdrachtenblad 43

Lees de volgende tekst.

Mest is goed voor de planten en zo denken de boeren er ook over. Maar te veel mest is slecht 
voor het milieu! Het deel van de mest dat niet wordt gebruikt voor de voeding van planten, 
sijpelt als het regent door de grond tot bij onze drinkwatervoorraden. Of het spoelt mee naar  
de beken en rivieren. In mest zitten nitraten en fosfaten. Als te veel van die stoffen in het water 
terecht komen, sterft alle leven erin. Ook de kwaliteit van ons drinkwater wordt slechter.

Daarom zijn er regels voor het bemesten van akkers en weiden. Die staan in een Vlaams de-
creet. De boeren mogen minder mest uitrijden en moeten extra betalen voor mestoverschotten.  
De Europese Commissie waakt erover dat Vlaanderen en Wallonië de Europese nitraatrichtlijn 
goed naleven.

Beantwoord nu de volgende vragen.

Waarover gaat dit bericht?

Wat wil het mestdecreet bereiken?

Vind je het belangrijk dat er decreten 
over het milieu worden gemaakt?

Waarom?
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Opdrachtenblad 44

Hier leer je wat een federale staat is en waarom België een federale staat is.

Verder leer je ook de verschillende delen van onze federale staat kennen.

België is een federale staat. Een federale staat bestaat uit verschillende delen.  
Dat zijn de gemeenschappen en de gewesten.

De gemeenschappen stemmen overeen met de 3 bevolkingsgroepen die in België leven en  
met de taal die zij spreken: Nederlands, Frans of Duits. België heeft dus 3 gemeenschappen:  
de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.

Een gewest is een afgebakend grondgebied. Er zijn 3 gewesten: het Vlaamse Gewest, het 
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Elk gewest en elke gemeenschap 
heeft eigen bevoegdheden of verantwoordelijkheden en mag daarover beslissingen nemen.

Zo beslist de Vlaamse Gemeenschap over zijn eigen onderwijs en cultuur. Het Vlaamse Gewest 
beslist over zijn economie en ruimte. Die beslissingen worden door de Vlaamse Regering en het 
Vlaams Parlement genomen.

De federale overheid beslist over zaken die gelden voor alle Belgen, om het even welke taal ze 
spreken of waar ze wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het leger (omdat dat het land moet 
verdedigen), de rechtspraak, de sociale zekerheid (pensioen,...) en het buitenlands beleid.
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Noteer nu bij deze kaarten de namen van de verschillende delen in ons federale land. 

Ze zijn telkens gearceerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een doordenkertje!

Waarom hoort Brussel zowel bij de Vlaamse 
Gemeenschap als bij de Franse Gemeenschap?
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Opdrachtenblad 45

Dit is een leestekst die je wat meer uitleg verschaft over Vlaanderen.

Vlaanderen is een deelstaat van België. Vlaanderen wordt bestuurd door het Vlaams Parlement 
en de Vlaamse Regering. Zij beslissen over zaken die te maken hebben met:

 · welzijn van personen (bijvoorbeeld de jeugdbescherming, de gezondheidszorg,  
de zorg voor ouderen,...)

 · onderwijs en cultuur (bijvoorbeeld onze scholen, musea, wetenschap, toneel,...)
 · ons grondgebied (bijvoorbeeld de ruimte, de huisvesting, landbouw, milieu, werk, 

mobiliteit,...)

Het Vlaams Parlement stemt over decreten. Dat zijn Vlaamse wetten.
Een decreet heeft dezelfde waarde als een wet van het federale parlement. Wetten en  
decreten mogen elkaar niet tegenspreken. Ze mogen ook niet strijdig zijn met de Grondwet.  
De Grondwet is de basis van alle wetten. Daarin staat bijvoorbeeld hoe België gestructureerd  
is (de gewesten en de gemeenschappen), wat de taak van de koning is en wat de rechten  
van de burgers zijn.

Voor Vlamingen in Brussel is de situatie een beetje ingewikkelder. In Brussel kun je bijvoorbeeld 
kiezen of je naar een Nederlandstalige of Franstalige school gaat. Je hangt dan  
af van Vlaanderen voor de zaken die over personen , onderwijs en cultuur gaan.
Maar je woont in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en daarom beslissen de Brusselse 
Regering en het Brussels Parlement over zaken zoals ruimte, mobiliteit, werk, enzovoort.

Artikel 1 van de Grondwet
Het eerste artikel in onze Grondwet gaat over de organisatie van de staat. Er staat “België  
is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten.”
Dat wil zeggen dat er verschillende gebieden zijn, die elk hun eigen bestuur hebben.
Maar die gebieden werken ook samen en er is ook een bestuur voor het hele land.
De federale overheid houdt zich bezig met zaken voor heel België. Dat is bijvoorbeeld het 
buitenlands beleid (de ambassades), het leger, de justitie (gevangenissen),  
de sociale zekerheid (pensioenen).

In België zijn er drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. Daarom is België ingedeeld  
in drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de 
Duitstalige Gemeenschap. Elke gemeenschap beslist zelf over zaken zoals onderwijs en cultuur.
België is ook ingedeeld in drie gewesten: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en  
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De gewesten beslissen zelf over hun grondgebied,  
de wegen die daar worden aangelegd, het leefmilieu, de natuur, de economie,… 
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Hieronder vind je een kaart van de drie gewesten en een kaart van de drie 
gemeenschappen in België.

Vul de titel naast de kaartjes aan en geef de figuren een tekstje in de tekstballon, 
waardoor de betekenis van gewesten en gemeenschappen duidelijk wordt.
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Misschien weet je dat de Vlaamse feestdag op 11 juli valt.

Ken je ook het Vlaamse volkslied? Over welk dier gaat het volkslied?

Vlaanderen heeft een vlag en een wapen. Die zijn hieronder afgebeeld maar niet 
ingekleurd. Dat is jullie taak.

Het Vlaamse wapenschild: Een korte geschiedenis van de leeuw

Vanaf de 10e eeuw duiken dieren op, op de wapenschilden van koningen, heren en ridders.
Op riddertoernooien en op het slagveld waren edelen in helm en harnas volledig onherkenbaar, 
tenzij zij zich onderscheidden met een wapenschild. De wapenschilden werden ook gebruikt 
om aan te geven bij welke heer men hoorde.

Uiteraard gebruikten de ridders hiervoor dappere dieren. Ze hadden echter een beperkte  
kennis over exotische diersoorten en kenden niet altijd het verschil tussen luipaarden, panters 
of leeuwen.
De afbeeldingen op de schilden waren ook niet waarheidsgetrouw, zodat het niet altijd duidelijk 
was welk dier precies afgebeeld werd.
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EenEen        
tong en klauwentong en klauwen
Welke kleur hebben de tong en de klauwen?

EenEen     schild schild
Welke kleur heeft het schild?

EenEen        ,,    
      leeuwleeuw
Welke kleur heeft de leeuw? 
Welke houding neemt de leeuw aan?



De klimmende leeuw is het teken bij uitstek van de christelijke ridder. Hij staat reeds in 1162 op het 
ruiterzegel van graaf Filips van den Elzas. Tijdens de Guldensporenslag in 1302 werden aanhangers 
van de Graaf van Vlaanderen ‘Liebaerts’ genoemd, een naam die duidelijk verwijst naar luipaard.
De ‘Vlaamse leeuw’ lijkt oorspronkelijk evengoed een luipaard te kunnen zijn. Maar in de 13 eeuw 
werden de dieren op de wapenschilden algemeen als ‘leeuwen’ benoemd, dus ook de Vlaamse.
De leeuwenfiguur in het wapen van de graven van Vlaanderen evolueerde in de loop van de 
negentiende eeuw tot het symbool van de Vlaamse beweging en van de Vlaamse ontvoogding, 
onder meer door het boek van Hendrik Conscience ‘De Leeuw van Vlaanderen’.
In 1991 werd het wapen met de leeuw officieel het symbool van de Vlaamse Gemeenschap.

Wapenschild met dieren

Waarom gebruikte men oorspronkelijk 
wapenschilden?

Sinds wanneer staan er dieren afgebeeld 
 op wapenschilden? Waarom?

Welke dieren gebruikte men?  
Waarom?

Was het altijd duidelijk over welk dier  
het precies ging? Waarom (niet)?
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