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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;
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 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? 

27

1

Rechten en plichten

modulemodule



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.

1 modulemodule

30 3e graad basisonderwijs



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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