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ONTDEK & BELEEF ONZE DEMOCRATIE 
 

 
 

Inclusief begeleid bezoek aan de Koepelzaal 

 

 

 
 

 

Vanaf midden november 2018 kun je met je klas een bezoek brengen aan het 

Bezoekerscentrum in de prachtige Lokettenzaal van het Huis van de Vlaamse 

Volksvertegenwoordigers in Brussel. De leerlingen ontdekken er op speelse manier hoe 

de democratie in Vlaanderen werkt en welke weg Vlaanderen heeft afgelegd als deelstaat 

van België.  

 

In de tentoonstelling van het Bezoekerscentrum staan tal van digitale doe-

opstellingen. We willen van jullie bezoek een leerrijke en boeiende ervaring maken. 

Daarom hebben we gebruikgemaakt van gefilmde opvoeringen met acteurs, animaties, 

interviews met enkele Vlaamse parlementsleden, historische filmpjes, foto’s, spelletjes 

over partijstandpunten, een digitale tijdslijn over onze taal, interactieve 3D-

voorstellingen van de parlementsgebouwen en nog veel meer. 

 



Bezoekerscentrum Vlaams Parlement – 1 oktober 2019 2 

De tentoonstelling is gemaakt voor jongeren vanaf 14 jaar. Graag reserveren via 

bezoekerscentrum@vlaamsparlement.be of 02 552 46 11. Surf ook  naar 

bezoekerscentrum.vlaamsparlement.be 

 

 
 

 

 

Het bezoek aan de tentoonstelling 

is enkel mogelijk met behulp van 

een audiogids. Die kunnen jullie in 

het Nederlands, Frans, Engels en 

Duits instellen. Je richt het toestel 

naar de gele ‘oogjes’ die je bij elk 

onderdeel terugvindt en bevestigt 

door op de groene knop te 

drukken (zie aanduidingen op foto 

hiernaast). Dit doe je niet alleen 

bij de grote videoschermen, maar 

ook bij de kleinere 

aanraakschermen waar het 

richt&bevestig-systeem van de 

audiogids de toepassingen 

ontgrendelt. Bij aanvang van het 

bezoek zorgt een medewerker 

ervoor dat alle leerlingen goed 

weten hoe het systeem werkt. 

 

mailto:bezoekerscentrum@vlaamsparlement.be
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Voor of na het bezoek aan de tentoonstelling zorgen we ook voor een begeleid bezoek 

aan de Koepelzaal, dit is het halfrond waar onze parlementsleden in debat gaan met 

elkaar en waar ze beslissingen nemen die van belang zijn voor jullie en voor alle 

Vlamingen. Jullie mogen er even de plaats innemen van een volksvertegenwoordiger. 

Een gids geeft uitleg over de taken en werking van het parlement, de relatie tussen 

parlement en regering, de rol van de pers, de betrokkenheid van de burgers. 

Ondertussen kunnen jullie de iconische glazen koepel van dichtbij bewonderen. En wie 

weet is er een Vlaamse volksvertegenwoordiger aanwezig die vragen zal beantwoorden. 
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In deze brochure (pdf) krijg je als leerkracht meer uitleg over de inhoud van de 

expositie (zie punten 2 en 3). Natuurlijk kun je vooraf ook even op prospectie komen, 

maar als dit niet lukt, dan hopen we dat deze leidraad jullie voldoende houvast geeft. 

Ondertussen werken wij verder aan een meer uitgediepte ondersteuning voor de 

verschillende onderwijsniveaus. 

 

INTERACTIEVE TENTOONSTELLING 
 

1 – HET VERHAAL 
 

Het Vlaams Parlement is het centrum van de democratie in Vlaanderen. Een democratie 

zorgt ervoor dat jij en je Vlaamse medeburgers een stem hebben in hoe onze regio 

bestuurd wordt. Het Vlaams Parlement wil een open huis zijn, op alle vlakken 

transparant. Daarom laten we je op een leuke manier kennismaken met de taken, 

werking en geschiedenis van het parlement.  

 

In het parlement bespreken 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers onderwerpen die deel 

uitmaken van jouw dagelijks leven en van jouw interactie met anderen. Ze doen 

voorstellen en nemen beslissingen die een directe impact hebben op jouw leven en op de 

netwerken waartoe jij behoort: je gezin, je familie, je buurt, je school, een vereniging, de 

plaats waar je woont, je werk, een sportclub…  

 

We willen je tonen hoe belangrijk democratie is. Het Vlaams Parlement ondersteunt 

dialoog en discussie: niet alleen in het politieke hart, maar ook tussen mensen en 

groepen van mensen. Deze boodschap vormt de rode draad doorheen de tentoonstelling 

en wordt uitgebeeld door het raster van knooppunten waaruit het glazen dak van de 

Koepelzaal is opgebouwd. De Koepelzaal vormt het fysieke middelpunt van het Vlaams 

Parlement. Daar komen alle ideeën, meningen, partijen en verenigingen van onze 

samenleving samen.  

 

 
 

 
 
 

2 – DE OPSTELLING 
 

Midden in het Bezoekerscentrum vind je een grote ronde onthaalbalie, waar de 

groepsverantwoordelijke zich aanmeldt. Aan de ene zijde van die balie bevindt zich het 

Eetcafé, aan de andere staat de tentoonstelling.  

 

De opstelling is opgedeeld in twee ‘straten’: een brede straat (1) en een smallere straat 

(2). Drie lange modules zorgen voor de scheiding tussen beide straten.  
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STRAAT 1  

1A – De burger kiest  

1B – Het parlement in actie  

1C – Het middenveld mobiliseert  

 

STRAAT 2 

2A – Democratie en rechtstaat 

2B – Ontstaan van een Vlaamse natie 

2C – Naar een Vlaamse deelstaat 

 

Het ideale parcours loopt van 1A naar 2C, maar de opstelling is open en laat de 

leerlingen toe om zelf of in kleine groepjes een eigen weg te volgen tussen de 

verschillende onderdelen.  

 

 
 

3 – DE ONDERDELEN 
 

Welkomscherm 
 

INHOUD 

 

Ons verhaal begint met de voorstelling op een welkomscherm van het centrale idee 

achter de werking van onze democratie: Vlamingen kiezen om de vijf jaar 124 

volksvertegenwoordigers. Deze volksvertegenwoordigers zijn hun afgevaardigden in het 

Vlaams Parlement. Daar stellen ze de regels op voor de organisatie van onze 

samenleving. 
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VISUALISERING 

 

We vertellen ons verhaal met een filmpje: het welkomscherm toont mensen (acteurs) die 

elkaar begroeten en met elkaar in gesprek gaan. Het gaat er gemoedelijk aan toe. Maar 

er komen steeds meer mensen bij met andere meningen en ze gaan met elkaar in 

discussie. Uiteindelijk praat iedereen door elkaar en is niemand nog in staat om naar de 

ander te luisteren.  

 

De ‘6,5 miljoen Vlamingen’ beseffen dat door elkaar praten niet werkt. Ze kijken elkaar 

vragend aan en beginnen vervolgens mensen aan te duiden die een kleurschijf in hun 

handen hebben. Elke kleur vertegenwoordigt een bepaalde visie op de organisatie van de 

samenleving en dus een partij. Zo kiezen de 6,5 miljoen Vlamingen 124 Vlaamse 

volksvertegenwoordigers die na de verkiezing apart gaan zitten in een parlement. Daar 

overleggen en debatteren ze met elkaar, en vervolgens nemen ze beslissingen die een 

impact hebben op het leven van alle Vlamingen.  

 

1A – De burger kiest 
 

Om de vijf jaar kiezen de Vlamingen 124 leden voor het Vlaams Parlement. In dit eerste 

onderdeel van de tentoonstelling gaat de aandacht dan ook naar verkiezingen en 

politieke partijen. De module 1A bestaat uit 3 delen: 
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Deel 1: Spreekkoor van meningen 

 

INHOUD 

 

Sommigen Vlamingen staan negatief tegenover verkiezingen en ‘de politiek’, anderen 

niet. Het spreekkoor van meningen laat tal meningen aan bod komen. 

 

 
 
1. Ik hààt stemmen. Van mij mogen ze het afschaffen. 

2. Pfff... Voor de verkiezingen beloven ze van alles. Maar als ze verkozen zijn, is het weer rap 
vergeten. 

3. Ik vind het juist goed dat politici op voorhand zeggen wat ze van plan zijn. Dan weet ik 

tenminste voor wie ik moet stemmen.  
4. Wat politici beloven interesseert mij niet. Hoe ze bestuurd hebben: dat telt voor mij. Daar 

baseer ik mijn stem op  
5. Ik weet nooit voor wie ik moet stemmen. Ik twijfel zelfs nog als ik in het stemhokje sta. 
6. Ik heb dat ook. Ik doe weleens een stemtest op een krantensite of zo, maar de partij die er 

uitkomt, past dan niet bij mij.  
7. Zo moeilijk is dat toch niet, u informeren?  

8. Ik volg de politiek constant — ik lees kranten, ik bekijk nieuwssites, debatten op tv, Facebook, 
Twitter...  

9. Als je een beetje volgt wat politici op Twitter zetten, dan weet je waar ze voor staan en hoe ze 
aan politiek doen.  

10. Verkiezingen zijn tijdverlies. Ik heb wel betere dingen te doen op zondagmorgen.  
11. Ja, en waarom is er eigenlijk stemplicht? De politici trekken zich toch niks van aan van de 

uitslag. Maar als we niet gaan stemmen, dan krijg je een boete! 
12. Ik heb al veel gereisd. Er zijn een hoop landen waar ze geen democratie hebben en waar 

mensenrechten niks waard zijn. Als ge ziet hoeveel er daar misloopt, dan beseft ge pas hoe 
belangrijk politiek is.  
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13. We denken veel te snel dat democratie iets vanzelfsprekends is. Dat klopt niet: ge moet er 
moeite voor doen. 

14. Ik kan me soms zo kwaad maken over wat er allemaal fout loopt in dit land. Dan wil ik in feite 
liever niet stemmen.  

15. Ik erger mij ook dikwijls aan de politiek. Maar dan vraag ik me af: welke partij beseft dat het 

zo niet verder kan. Welke partij is in staat om er iets aan te doen? En voor dié stem ik dan.  
16. Ja, maar zijn er niet gewoon té veel verkiezingen? Op den duur weet ge zelf niet meer waar ge 

voor aan het stemmen zijt. 
17. Ik ga met heel veel goesting stemmen: ik doe er mijn beste kleren voor aan. Het is toch super 

dat we onze mening mogen geven over hoe het land bestuurd wordt? 
18. Verkiezingen, ik vind dat ook plezant. Ge ziet altijd wel iemand die ge kent als ge daar staat te 

wachten.  

19. Dankzij de verkiezingen moeten politici rekening met ons houden.  
20. Ze moeten naar ons luisteren, zo weten ze wat er leeft in de maatschappij. Ja, anders worden 

ze niet verkozen. 
 

VISUALISERING 

 

Op een grote videowand speelt een filmpje waarin een twintigtal mensen hun mening 

verkondigen. Wat er gezegd wordt, kun je via de audiogids (richt&bevestig) beluisteren. 

Een deel van het filmpje gemist? Geen probleem! Wacht even, want het draait in loop. 

 

 

Deel 2: Voor wie stem ik? Mag ik stemmen? Hoe stem ik? 

 

 
 

INHOUD 

 

Zoek een plekje aan een van de zes aanraakschermen van het meubel tegenover het 

grote scherm (spreekkoor) en ga aan de slag:  

 

Voor wie stem ik? 

 

Via animatie leer je meer over wat politieke partijen nu precies zijn. Ken jij de 

basisideeën van elk van de partijen die verkozenen hebben in het Vlaams Parlement. 

Daarna kun je het Standpuntenspel spelen. Het daagt je uit om na te denken over tien 
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concrete maatschappelijke vraagstukken en hoe de partijen daar tegenover staan. Test 

je kennis en lees daarna waarom de partijen voor of tegen zijn! 

 

 
 

Daarnaast verschuilen zich achter de tien kleine vraagtekens nog interessante weetjes 

over verkiezingen en politieke partijen. 

 
1. Waarom zijn verkiezingen belangrijk voor een partij? 
2. Waarom halen de grote partijen van vroeger nu minder stemmen? 
3. Heb je meer te zeggen als je lid bent van een partij?  
4. Kun je binnen een partij van mening verschillen?  
5. Waar halen partijen hun geld vandaan? 

6. Kan iedereen een partij oprichten en aan verkiezingen deelnemen? 
7. Waarom worden partijen soms links of rechts genoemd? 
8. Klopt het dat partijen vaak hun kiesbeloftes aan de kant schuiven? 
9. Telt elke stem écht? 
10. Wat gebeurt er met blanco en ongeldige stemmen? 

 

 

 
Mag ik stemmen? 

 

We vragen je om anoniem enkele persoonsgegevens in te vullen. Op basis daarvan zal de 

computer bepalen of je wel of niet mag stemmen, voor welke verkiezingen wel en voor 

welke niet. Zo leer je iets over de kiesvoorwaarden voor gemeente, provincie, deelstaat, 

land en Europa. 

 

1. De culturele sector moet verplicht worden om een vast 
percentage van zijn kosten te financieren met privégeld. 

2. Jongeren moeten vanaf 16 jaar kunnen stemmen voor de 
gemeente- en provincieraden. 

3. Op alle scholen moet een verbod op hoofddoeken komen. 
4. Er moet zo snel mogelijk een algemeen verbod op 

dieselwagens komen.  

5. De belasting op een erfenis moet worden afgeschaft. 
6. Een Vlaamse volksvertegenwoordiger mag niet 

tegelijkertijd het ambt van burgemeester of schepen 

uitoefenen. 
7. Mensen die ongezond leven moeten een hogere premie 

betalen voor de Vlaamse Sociale Verzekering (de 
voormalige Vlaamse Zorgverzekering). 

8. Tijdens de eerste twee jaar van het secundair onderwijs 
moeten alle jongeren hetzelfde onderwijs krijgen. 

9. Elke kandidaat voor een sociale huurwoning in Vlaanderen 
moet in staat zijn om Nederlands te spreken. 

10. Ook bus- en tramlijnen met weinig passagiers mogen niet 
afgeschaft worden.  

 

Grote vraagtekens/lampen: 

° links: animaties over de basisideeën 

van de politieke partijen die in het 

parlement vertegenwoordigd zijn. 

° rechts: standpuntenspel 

Klein vraagtekens/lampen: 

10 interessante weetjes, zie hierboven 

 

De vraagtekens veranderen in lampen zodra 

je de vraag of toepassing hebt geselecteerd. 
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Hoe stem ik? 

 

Deze ludieke animatie is vooral bedoeld voor bezoekers die nog nooit een stem hebben 

uitgebracht. Waar vind je informatie over de verschillende partijen? Hoe verloopt een 

verkiezingsdag? Welke documenten moet je bij de hand hebben? Hoe zorg je ervoor dat 

je stem geldig is? Mag iemand je helpen in het stemhokje? En wat gebeurt er daarna met 

al die stemmen? 

 

 
 

VISUALISERING 

 

Neem plaats aan het meubel met aanraakschermen. Je activeert de toepassing van je 

keuze via je audiogids (richt&bevestig). Anderen kunnen rechtstaand meevolgen via hun 

eigen audiotoestel. 
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Deel 3: Enkele kanttekeningen 

 

INHOUD 

 

De Gentse politicoloog Carl Devos volgt het politieke bedrijf al jaren op de voet. We 

tonen een filmpje waarin hij enkele bedenkingen maakt over de relatie tussen kiezers en 

verkiezingen. Ook vertelt hij over de rol van de politieke partijen bij dat proces. 

 

 

 
1B – Het parlement in actie 
 

De module 1B bestaat uit 5 delen: 

 

Deel 1: Taken, werking en bevoegdheden 

 

INHOUD 

 

Neem met je groep plaats in het miniparlement. Op het grote scherm ertegenover krijg 

je uitleg over wat er gebeurt als de verkiezingen voorbij zijn en alle stemmen zijn geteld 

(vorming meerderheid en regering). Er zitten nu 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers 

in het parlement, maar wat doen zij daar precies (3 taken)? Hoe doen zij dat (werking)? 

En waarover nemen zij beslissingen (bevoegdheden)? Na de uitleg kun je een montage 

zien van de parlementsleden in actie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISUALISERING 

 

In een loketraampje kun je 

het filmpje bekijken van Carl 

Devos. Via je audiogids kun 

je horen wat hij vertelt. Een 

deel van het filmpje gemist? 

Geen probleem! Wacht 

even, want het draait in 

loop. Een klok toont je 

wanneer de loop opnieuw 

begint. 
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Deel 2: Stellingenspel 

 

INHOUD 

 

Het parlement is een plaats waar veel verschillende meningen samenkomen. Politiek 

betekent niet alleen ideeën hebben of standpunten innemen. Je moet ook luisteren naar 

alle argumenten, ze afwegen en zoeken naar oplossingen waar een meerderheid van de 

parlementsleden zich kan achter scharen.  

 

Om de leerlingen inzicht te laten krijgen in dit proces, hebben we een Stellingenspel 

bedacht. Voorlopig is er slechts keuze uit vier stellingen: 

 
1. De fietshelm moet verplicht worden. 

2. Automobilisten moeten betalen volgens het aantal kilometers dat ze rijden. 
3. De zomervakantie moet worden ingekort tot 6 weken. 

4. Sollicitaties moeten anoniem verlopen om discriminatie te voorkomen. 
 

 

Ben je voor of tegen, of weet je het niet? 

Als iedereen van de groep heeft gekozen 

krijg je de uitslag te zien. Vervolgens start 

een filmpje waarin acteurs de voor- en 

tegenargumenten van de stelling op een 

ludieke manier aankaarten. Daarna mag de 

groep opnieuw stemmen. Heb je je mening 

gewijzigd? Bekijk samen met je groep de 

uitslag, vergelijk met het resultaat van voor 

het filmpje en met het gemiddelde van alle 

andere bezoekers die het spel speelden.  
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VISUALISERING 

 

Ons miniparlement heeft maar liefst 28 zitplaatsen met stemknoppen. Je kunt er in groep 

iets bijleren over de taken en de werking van het parlement door de geanimeerde uitleg 

te volgen op het grote scherm tegenover het miniparlement. Daarna kun je in groep het 

Stellingenspel spelen. 
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Deel 3: Enkele kanttekeningen 

 

INHOUD 

 

Als VRT-journaliste verzorgt Linda De Win elke woensdagnamiddag de uitzendingen van 

Villa Politica vanuit het Vlaams Parlement. Tijdens de plenaire vergaderingen haalt ze 

parlementsleden voor de camera en stelt hen pittige vragen. We tonen een filmpje 

waarin ze enkele kritische noten plaatst bij de werking van het parlement. 

 

 
 

Deel 4: Wie is wie van de volksvertegenwoordigers 

 

INHOUD 

 

Kies een plekje aan het meubel met rechtopstaande schermen en ga aan de slag met de 

aanraakschermen die in de tafels zijn verwerkt. Via een 3D-voorstelling van de 

Koepelzaal kom je meer te weten over de verkozenen in het parlement. Waar komen ze 

vandaan? Hoe oud zijn ze? Tot welke partij behoren ze en in welke thema’s zijn ze 

geïnteresseerd? Ook krijg je inzicht in de evolutie van de samenstelling van het Vlaams 

Parlement sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1995. Zijn er vandaag meer of 

minder vrouwelijke volksvertegenwoordigers? Welke evolutie kunnen we waarnemen bij 

de partijen? 

 

 
 

VISUALISERING 

 

In een loketraampje kun je 

een filmpje zien van VRT-

journaliste De Win. Via je 

audiogids (richt&bevestig) 

kun je horen wat zij 

vertelt. Een deel van het 

filmpje gemist? Geen 

probleem! Wacht even, 

want het draait in loop. 

Een klok toont je wanneer 

de loop opnieuw begint. 
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Deel 5: Virtuele wandeling door de parlementsgebouwen 

 

INHOUD 

 

Blijf rustig zitten (of staan) en bekijk ook de tweede toepassing op dit meubel. Niet 

iedereen heeft immers de gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding in het 

Vlaams Parlement. Daarom kun je een virtuele blik achter de schermen werpen. Je kunt 

een twaalftal ruimtes in de parlementsgebouwen bezichtigen: van de iconische 

Koepelzaal, over het bureau van de voorzitter, tot de bekende Anna Bijnszaal van 

waaruit Linda De Win de parlementsleden op de rooster legt. Je ontmoet de voorzitter, 

VISUALISERING  

 

Het meubel biedt plaats aan vier bezoekers (twee 

aan twee). Ben je met een groep? Dan kunnen de 

anderen meekijken via de vier rechtopstaande 

schermen op het meubel. De tekstinformatie 

wordt getoond in de taal van de bezoeker die het 

aanraakscherm bedient. Meeluisteren naar 

videofragmenten in de eigen taal kan met je 

audiogids (richt&-bevestig). 
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de fractievoorzitters en enkele volksvertegenwoordigers en verneemt meer over hoe het 

parlement nu juist functioneert. Ontdek ook de kunstwerken in de zalen en gangen en 

vraag informatie op over de architectuur en de geschiedenis van de gebouwen.  
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1C – Het middenveld mobiliseert 
 

De module 1C bestaat uit 3 delen: 

 

Deel 1: het middenveld 

 

INHOUD 

 

Als burger bepaal je niet alleen tijdens de verkiezingen mee het beleid. Velen van ons 

zetten zich het hele jaar door in voor de samenleving door zich te engageren in 

verenigingen. Al deze verenigingen samen worden vaak aangeduid als ‘het middenveld’. 

 

Dat ‘middenveld’ is een belangrijke signaalgever, omdat het: 

 
1. bijdraagt tot het maatschappelijk debat  

2. functioneert als waakhond van de democratie  
3. het beleid beïnvloedt door de verzuchtingen van diverse groepen in de samenleving op 

de politieke agenda te plaatsen  

4. informeert 
5. onderwijst 
6. haar achterban leidt en mobiliseert  

 

Ga aan de slag met het grote aanraakscherm op de wand. Richt met je audiogids naar 

een van de vier gele oogjes, bevestig door op de groene knop te drukken en creëer zo 

een grote gele bol op het scherm. Als je een beeld uit de omgeving naar je gele bol 

sleept, kun je de actiebeelden (of logo’s) die met het beeld verbonden zijn bekijken en 

de missie van de vereniging lezen. 

 

 

VISUALISERING  

 

Het meubel biedt plaats aan vier bezoekers (twee 

aan twee). Ben je met een groep? Dan kunnen de 

anderen meekijken via de vier rechtopstaande 

schermen op het meubel. De tekstinformatie wordt 

getoond in de taal van de bezoeker die het 

aanraakscherm bedient. Meeluisteren naar 

videofragmenten in de eigen taal kan met je 

audiogids (richt&-bevestig). 
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VISUALISERING 

 

Je vindt op het aanraakscherm een heleboel beelden van verenigingen die actief zijn in 

het middenveld. Met je audiogids (richt&bevestig) creëer je een gele bol op het scherm. 

Sleep een beeld uit de omgeving naar de bol. Je activeert daarmee een reeks beelden die 

uitdrukking geven aan de acties en doelen van een vereniging. Je kunt steeds nieuwe 

beelden naar je eigen ‘bol’ slepen en dus nieuwe organisaties verkennen.  

 

Deel 2: Ben jij ook actief in een vereniging? 

 

INHOUD 

 

Aan 3 loketraampjes kun je via een eenvoudige toepassing een gifje maken met een 

getuigenis van je eigen betrokkenheid bij een vereniging uit het middenveld. Na 

goedkeuring door de bezoeker verschijnt het filmpje na twee minuutjes op het grote 

aanraakscherm met beelden over het middenveld. 

 

VISUALISERING 

 

Je wordt gevraagd om: 

 
1. Een gifje van jezelf of met andere klasgenoten te maken en er leuke emoticons aan toe te 

voegen. 
2. De naam in te tikken van de vereniging waarvoor jij je inzet. 

3. Een korte quote te geven over de aard van je engagement in die vereniging. 
 

     
 

 

Deel 3: Enkele kanttekeningen 

 

INHOUD 

 

Als hoofdpromotor van CSI Flanders is politicoloog Stijn Oosterlynck betrokken bij het in 

kaart brengen van de organisatie, doelen en actiemiddelen van het Vlaamse middenveld. 

We tonen een filmpje waarin hij de uitdagingen van het middenveld analyseert. 
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2A – Democratie en rechtstaat 
 

INHOUD 

 

De installatie van onze democratie is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er is een 

heel proces aan voorafgegaan waarbij we veel geleerd hebben uit de pijnlijke ervaringen 

met andere organisatievormen. De werking van onze democratie hangt bovendien samen 

met de ontwikkeling van een ‘rechtstaat’ of de manier waarop wij mensenrechten 

definiëren en zien als fundamentele vrijheden. We gaan in vogelvlucht door de 

geschiedenis. 

 

Neem plaats op de lange banken voor het grote scherm om 3 kortfilms met de volgende 

thema’s te bekijken: 

 
1. Parlementen zijn ontstaan om vorsten te controleren en willekeurige machtsuitoefening te 

beletten. We tonen de historische ontwikkeling van het parlement en de democratie.  
2. Parlementen worden democratischer naarmate zij een breder draagvlak hebben en op een 

meer representatieve wijze zijn samengesteld. We tonen de historische ontwikkeling van 
het kiesrecht en de verschillende systemen van zetelverdeling. 

3. Parlementen moeten grondrechten waarborgen. Dit zijn rechten en vrijheden die, zelfs 
indien een meerderheid dit verkiest, absoluut en onschendbaar zijn. Maar wat te doen in 
een snel veranderende maatschappij waarin onze grondrechten steeds vaker botsen met 
nieuwe vragen en dilemma’s? 

 

 

VISUALISERING 

 

In een loketraampje is een filmpje van politicoloog 

Stijn Oosterlynck te zien. Via je audiogids 

(richt&bevestig) kun je horen wat hij vertelt. Een 

deel van het filmpje gemist? Geen probleem! Wacht 

even, want het draait in loop. Een klok toont je 

wanneer de loop opnieuw begint. 
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VISUALISERING 

 

De groep kan 3 films bekijken van elk zo’n 4 minuten waarin acteur Günther Lesage ons 

meeneemt in de tijd. Hij doet zijn verhaal in een decor van documentair beeldmateriaal 

en animatie.  

 

 
 

 

2B – Het ontstaan van de Vlaamse natie 
 

Module 2B bestaat uit 5 delen: 
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Deel 1: de Vlaamse beweging 

 

 

INHOUD 

 

De Vlaamse beweging is een mooi voorbeeld van een beweging van actieve burgers die 

erin geslaagd is om haar agenda via acties en activiteiten binnen en buiten de politieke 

partijen te verwezenlijken. Dit proces verliep in verschillende etappes. 

 

We beginnen ons verhaal in 1830, met het ontstaan van België. Het Frans is er 

belangrijker dan het Nederlands, ook in de Vlaamse provincies. De Vlaamse beweging wil 

dat veranderen. Ze eist dat er in het openbaar leven in Vlaanderen Nederlands wordt 

gebruikt en dat Vlamingen cultureel en economisch meer kansen krijgen. Er groeit een 

eigen nationaal bewustzijn, versterkt met eigen Vlaamse symbolen en gesterkt door een 

ontluikende Vlaamse economie. Sommige strekkingen in de Vlaamse beweging streven 

ook naar Vlaamse zelfstandigheid, binnen of buiten België. Meer dan honderd jaar lang 

ijvert de Vlaamse beweging voor wetten om het Nederlands in Vlaanderen verplicht te 

maken bij de overheid, op scholen, in rechtbanken, in het leger en in bedrijven. 

Uiteindelijk wordt in 1962 de taalgrens vastgelegd. Vlaanderen heeft voortaan een eigen, 

duidelijk afgebakend grondgebied, met één officiële taal: het Nederlands. 

 

VISUALISERING 

 

Je kunt drie docu-films bekijken op drie aparte schermen. Zo zie je de Vlaamse natie tot 

leven komen. De films draaien in loop en kunnen met je audiogids (richt&bevestig) 

beluisterd worden. Een deel van het filmpje gemist? Geen probleem! Wacht even, want 

het draait in loop. Een klok toont je wanneer de loop opnieuw begint. 

 

 
 

Deel 2: Onze taal, grenzen, symbolen en identiteit 

 

De Vlaamse identiteit is gebaseerd op een gemeenschappelijk verleden, een 

gemeenschappelijke taal, een bepaald territorium en de creatie van eigen symbolen. 

Maar hoe wordt vandaag de Vlaamse identiteit ingevuld door de inwoners van 

Vlaanderen? Wat is volgens hen Vlaams en wat niet?  

 



Bezoekerscentrum Vlaams Parlement – 1 oktober 2019 22 

 
 

Tegenover de wand met figuren en gebeurtenissen uit de Vlaamse beweging (4. Het 

ontstaan van een Vlaamse natie) staat een meubel met 3 ingebouwde aanraakschermen. 

Op het rechterscherm kun je volgende toepassingen terugvinden: 

 

1. Taal 

 

Vanaf 1830 was Frans de dominante cultuur- en bestuurstaal in de nieuwe Belgische 

staat, ook in de provincies waar een meerderheid van de bevolking Vlaamse dialecten 

gebruikte. Om als volwaardige taal erkend te worden was er nood aan een Nederlandse 

standaardtaal. Ook moest de positie van het Nederlands in België ten opzichte van het 

Nederlands in Nederland worden bepaald. En welke plaats in de wereld neemt het 

Nederlands vandaag in? Dit en tal van andere taalweetjes kun je ontdekken via een web 

van foto’s, tekeningen en filmpjes. 

 

 
 

2. Grenzen 

 

Acht digitale kaarten tonen de geschiedenis van de territoriale vorming van de Vlaamse 

deelstaat in België en in Europa: van het graafschap Vlaanderen aan het begin van de 
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14de eeuw tot de deelstaat Vlaanderen vandaag. Bekijk elke kaart op eigen tempo en lees 

de historische toelichting. 

 

 
 

3. Symbolen 

 
De huidige Vlaamse symbolen – volkslied, leeuwenvlag, 11 juli-viering – vinden hun 

oorsprong in de tweede helft van de 19de eeuw toen de opkomende nationale 

bewegingen opzoek gingen naar historische herkenningspunten. Wat weet jij van de 

Vlaamse symbolen en hun geschiedenis? Heeft de Vlaamse Leeuw nu wel of geen rode 

klauwen? En herken je de tonen van het Vlaamse volkslied? Test je kennis. 

 

 
 

4. Op zoek naar onze identiteit 

 
We zijn op pad gegaan doorheen de Vlaamse provincies en onze hoofdstad. Aan 

honderden mensen hebben wij gevraagd wat Vlaanderen en Vlaming zijn vandaag voor 

hen betekent. Welke associaties komen boven? Je krijgt een scherm te zien waarop 
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allerlei woorden verschijnen. Achter elk woord zitten meerdere interviews met 

willekeurige Vlamingen. 

 

 
 

 

Deel 3: Het begrotingsspel 
 

Het Vlaams Parlement keurt elk jaar een begroting goed. Daarin wordt vastgelegd 

hoeveel geld er te besteden valt en waar dat geld naartoe gaat. We geven je de 

percentages en de beleidsdomeinen. Aan jou om beide aan elkaar te koppelen. Na een 

eerste poging krijg je feedback en kun je bijkomende informatie opvragen. Welke 

begrotingsposten krijgen het meeste geld en waarom? Speel ons begrotingsspel. 

 

Deze toepassing is terug te vinden op het middelste scherm van het meubel met 3 

ingebouwde aanraakschermen. Dit meubel staat tegenover de wand met foto’s van de 

figuren en gebeurtenissen uit de Vlaamse beweging. 
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Deel 4: Vlaanderen in Europa 

 

Weet jij of er in Europa nog landen zijn met regionale parlementen? Bevraag de 

interactieve kaart en kom meer te weten over alle parlementen in Europa. Hoe zien ze 

eruit? Welke logo’s gebruiken ze? Hoe lang bestaan ze al? Je leert ook iets meer over de 

verschillende staatsvormen: van presidentiële republieken tot parlementaire 

monarchieën en zelfs een dictatuur. 

 

Deze toepassing is terug te vinden op het linker scherm van een meubel met 3 

ingebouwde aanraakschermen. Dit meubel staat tegenover de wand met foto’s van de 

figuren en gebeurtenissen uit de Vlaamse beweging. 

 

 
 

Deel 5: Vlaanderen in België 

 

Iedereen is het erover eens: België is een ingewikkeld land dat bestuurd wordt door 

maar liefst 6 parlementen en 6 regeringen. Wie raakt daar nog uit wijs? Bevraag de 

interactieve kaart en via enkele animaties maken we je wegwijs in het labyrint van de 

Belgische staatsstructuur. De zeer bevattelijke filmpjes gaan over: gewesten en 

gemeenschappen, conflictbeheersing, taalgrens en Brussel. 

 

Deze toepassing is terug te vinden op het linker scherm van een meubel met 3 

ingebouwde aanraakschermen. Dit meubel staat tegenover de wand met foto’s van de 

figuren en gebeurtenissen uit de Vlaamse beweging. 
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2C – Naar een Vlaamse deelstaat 
 

 
 

INHOUD 

 

Vlaanderen is een volwaardige deelstaat van België, met een eigen parlement, een eigen 

regering en een eigen begroting. Dat is het resultaat van een lang proces: de 

staatshervorming. 

De hervorming van de Belgische eenheidsstaat begint in 1970. Een belangrijke stap 

wordt gezet in 1995: voor het eerst verkiezen de Vlamingen rechtstreeks het Vlaams 

Parlement. Dat doen ze sindsdien om de vijf jaar. In de loop der jaren heeft Vlaanderen 

steeds meer bevoegdheden gekregen: eerst cultuur, daarna onder meer onderwijs, 

welzijnszorg, mobiliteit en ruimtelijke ordening. En de staatshervorming is nog niet 
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afgerond. Het is een dynamisch proces, waarin het streven naar een beter bestuur en 

identiteitskwesties steeds weer voor nieuwe ontwikkelingen zorgen.  

 

 
 

 

VISUALISERING 

 

Op de wand kun je drie docu-films bekijken over het historische proces van de 

staatshervorming. De films draaien in loop en kunnen met je audiogids (richt&bevestig) 

beluisterd worden. Een deel van het filmpje gemist? Geen probleem! Wacht even, want 

het draait in loop. Een klok toont je wanneer de loop opnieuw begint. 

Daaronder zie je een grote infographics waarin de aandacht gaat naar de belangrijkste 

decreten die sinds de oprichting van de Cultuurraad in 1971 zijn goedgekeurd door het 

Vlaams Parlement. 

 

 
 

 


