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1 Algemene inleiding: De Kracht van je Stem

1 Algemene inleiding: 
De Kracht van je Stem

Verantwoording 

Wie ben ik? Wie is die andere? Hoe sta ik tegenover die andere? Hoe gedraag ik mij in mijn 
eigen kleine wereld? En in de grote wereld? Zet ik mij samen met anderen in om beslissingen 
te nemen? Engageer ik mij? Ook politiek?

Al die vragen vertrekken vanuit het individu als lid van de maatschappij  En dat nodigt uit tot 
nadenken. Want onze maatschappij is complex en ze eist steeds meer inzicht en flexibiliteit, 
openheid en bereidheid om oplossingen uit te werken, zin voor verantwoordelijkheid en waar-
debesef  Het kader waarbinnen we oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen 
plaatsen, is de fundamentele rechten van de mens en de democratie 

Democratie mag geen abstract begrip zijn dat zich alleen maar vertaalt in een structuur en ver 
van ons afstaat  Democratie is onze verantwoordelijkheid en moet zich uiten in ons handelen  
Maar democratisch handelen krijgt wel vorm binnen bepaalde structuren  En daar knelt het 
schoentje  Onderzoekers over heel Europa stellen immers vast dat er een wantrouwen bestaat 
tegenover de maatschappelijke structuren en instellingen en tegenover de politiek  Dat wan-
trouwen tast het draagvlak van de democratie aan, want het vertaalt zich in een antipolitieke en 
antidemocratische opstelling 

Ook met de politieke kennis van de Vlamingen blijkt het slecht gesteld  Reeds in de jaren ‘90  
werd door professor Jaak Billiet* vastgesteld dat Vlamingen een verregaand gebrek aan ken-
nis hebben over de staatsstructuur waarin zij leven en de plaats van de overheid daarin  
Er zijn niet meteen aanwijzingen dat er sindsdien veel veranderd is aan die kennis  
In 2004 stelden de professoren Dewachter en Fiers**, een ‘lamentabele politieke kennis’ vast 
bij een aanzienlijk deel van de kiezers, ook bij jongeren, en een niet optimale politieke kennis bij 
leraren  
In 2009-2010 deed het ICCS (International Civic and Citizenship Education Study)*** een on-
derzoek naar de burgerschapscompetenties van jongeren (14-jarigen)  De vergelijking van 
Vlaanderen met de andere deelnemende landen leert ons dat onze jongeren het in het beste 
geval gemiddeld, maar vaker niet goed doen. 
Een onderzoek van de Katholieke Hogeschool Limburg**** in 2012 leert dat het ook onder 
studenten in de lerarenopleiding pover gesteld is met de politieke en sociaaleconomische en 
historische kennis 

De onderzoekers benadrukken de centrale rol van het onderwijs in zowel het bijbrengen van de 
noodzakelijke kennis over de politieke besluitvorming en instellingen, als het ontwikkelen van 
burgerschapscompetenties bij de leerlingen  
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Niemand wordt immers met burgerschapscompetenties geboren  Burgerschapscompetenties 
leer je in het gezin, op school, in je buurt,… en je hele leven lang, van jongs af aan en al doen-
de  Positieve ervaringen met actief deelnemen aan de eigen leefomgeving zijn de grootste 
hefboom voor actief burgerschap  En voor jongeren is de school een leefomgeving waar ze 
heel veel tijd doorbrengen 

De Kracht van je Stem wil met zijn didactisch materiaal leraren ondersteunen om op school te 
werken aan democratisch burgerschap  De democratische opvoeding die wij voorstaan geeft 
kennis en inzichten mee en brengt de noodzakelijke attitudes en vaardigheden bij, die jon-
geren nodig hebben om democratisch te handelen  En omdat je daar uiteindelijk niet vroeg 
genoeg mee kunt beginnen, leggen we reeds de fundamenten in de derde graad van het 
basisonderwijs 

Democratische opvoeding wordt gedragen door dialoog  Het gesprek is de basis voor het 
samen zoeken naar op lossingen  De school is van oudsher de plaats bij uitstek om inzicht te 
verwerven en vaardigheden in te oefenen 
De leerlingen kunnen er door actief te participeren kennismaken met de democratische spel-
regels  Hoewel de school niet onbegrensd nieuwe inhouden kan integreren in bestaande leer-
plannen, kan zij toch bij de creatieve uitbouw van een opvoedingsproject een eigen gezicht 
geven aan democratische opvoeding 

De Kracht van je Stem biedt materiaal aan dat de leraar naar eigen goeddunken binnen één 
klas kan gebruiken, maar dat ook als basis en inspiratiebron kan dienen voor een themadag of 
een projectweek die klassen, graden, en zelfs scholen samenbrengt.
Er is materiaal voor de derde graad van het basisonderwijs, alle richtingen van het secundair 
onderwijs, het dbso, buso en de basiseducatie. In verkiezingsperiodes maakt De Kracht van je 
Stem specifiek materiaal voor alle doelgroepen. 

* Cambré, B., Billiet, J., Swyngedouw, M., De kennis van de Vlamingen en hun houding tegenover de Vlaamse overheid en 
haar advertentiecampagnes’, Leuven, ISPO, 1995.

** W. Dewachter, W., Fiers, S., Een ijselijke leemte: politieke vorming in het secundair onderwijs, in: School en Samenleving, 
7, 2004, pp. 41-63.

*** Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de website van de Kracht van je Stem (http://www.dekrachtvanjestem.be) 

**** Meer informatie over dit onderzoek vindt u op http://www.khlim.be/nieuws/onderzoek-algemene-kennis-bij-toekomsti-
ge-leraars en http://www.vakdidactiek.be/bildung
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Doelstellingen 

Al ons lesmateriaal, educatieve activiteiten en vormingen zijn gericht op het opvoeden tot de-
mocratisch burgerschap  Wat verstaan we daaronder?

Opvoeden tot democratisch burgerschap bevat in essentie drie taken: 
1 het overbrengen van kennis en inzichten over de democratie en de rechtsstaat;
2 het aanleren en inoefenen van vaardigheden om te kunnen participeren aan democrati-

sche processen (burgerschapscompetenties);
3 het vormen van een open, respectvolle en kritische houding en het bevorderen van de 

bereidheid tot participeren 

1. Welke kennis en inzichten zijn fundamenteel? 
 ● kennis van en inzicht in de samenleving als een geheel van socio-economische, cultu-

rele en politiek-juridische contexten;
 ● inzicht in de politiek als het georganiseerde meningsverschil en het zoeken naar draag-

vlak en consensus;
 ● kennis van en inzicht in de fundamenten van de rechtsstaat en de democratie;
 ● kennis van en inzicht in de burgerlijke rechten en vrijheden;
 ● inzicht in de besluitvorming die ingrijpt in de samenleving op alle niveaus van de 

gemeenschap;
 ● kennis van en inzicht in de elementaire regels, procedures en instellingen van ons demo-

cratische bestel; 
 ● kennis en inzicht in mechanismen van uitsluiting en discriminatie en manieren om ze te 

voorkomen 

Kennis van de instellingen volstaat niet, burgers moeten zichzelf ook ontdekken als 

(actieve) deelnemer aan de samenleving.

2. Welke vaardigheden zijn fundamenteel?
 ● creatieve vaardigheden: oplossingen kunnen ontwikkelen en uitvoeren;
 ● zelfredzaamheid: zijn weg vinden in de maatschappelijke dienstverlening, 

gebruik kunnen maken van inspraakkanalen;
 ● mediawijsheid: via klassieke en nieuwe media actief kunnen participeren aan de publieke 

ruimte, berichtgeving in de media kritisch kunnen interpreteren;
 ● kritisch denken: een maatschappelijke discussie kunnen voeren, een genuanceerde 

mening kunnen vormen;
 ● communicatief vermogen: zijn mening op een respectvolle manier kunnen uitdrukken;
 ● samenwerking: kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te realiseren, 

kunnen zoeken naar een compromis 
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3. Welke attitudevorming wordt nagestreefd?
 ● een democratische basishouding;
 ● verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf en anderen;
 ● bereidheid tot participeren;
 ● bereidheid tot luisteren en tot overleg;
 ● spontaan engagement;
 ● respecteren van andere meningen en van verschillen;
 ● doorprikken van vooroordelen en stereotypering;
 ● toetsen van de eigen mening aan andere standpunten;
 ● bereid zijn om deel uit te maken van de bredere samenleving  

De eindtermen 

Tijdens het werken met dit educatieve materiaal komen heel wat eindtermen aan bod, zowel 
vakoverschrijdende als vakgebonden eindtermen  

De vakoverschrijdende eindtermen VOET in het secundair onderwijs zijn een totaalpakket van 
eindtermen voor de 6 jaren secundair onderwijs  Er is geen opsplitsing per graad  Dat biedt 
scholen en leraren een grote autonomie. Wanneer, waar, door wie, in welke vakken of projecten 
inspanningen geleverd worden om de VOET te verwezenlijken, is de verantwoordelijkheid van 
de school en alle leraren  

De VOET bestaan uit een stam en 7 contexten. De eindtermen burgerzin, bedoeld om te leren 
samenleven en actief te participeren aan de samenleving, kregen hun plaats in de politiek-ju-
ridische context, de socio-economische context en de context socioculturele samenleving  
Kennis, vaardigheden en attitudes die verwijzen naar burgerzin, zitten ook in de context 
sociorelationele ontwikkeling (bv  de eindterm ‘zoeken naar constructieve oplossingen voor 
conflicten’) en de context omgeving en duurzame ontwikkeling (bv  ‘zoeken naar duurzame 
oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren’).
De verschillende contexten hangen samen met een ‘stam’ van essentiële democratische vaar-
digheden zoals een open en constructieve houding, zich respectvol gedragen, kritisch denken, 
verantwoordelijkheid opnemen enzovoort 

Ook vakgebonden eindtermen zoals voor Project Algemene Vakken kunnen, afhankelijk van 
de gekozen oefeningen en opdrachten, aan bod komen.

Meer informatie over eindtermen vindt u op onze website 
http://www.dekrachtvanjestem.be/wie-zijn-we/achtergrond/voeten 
en op de site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/index.htm 
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2
Didactische opzet van het 
leerlingenmateriaal voor 
de 2e, 3e en 4e graad bso

Uitgangspunten

Het materiaal voor het beroepsonderwijs is tot stand gekomen met een dubbele bedoeling  Ten 
eerste kunt u het materiaal spreiden over twee of zelfs drie graden  Dat uitgangspunt verklaart 
waarom bijvoorbeeld module 1 beter geschikt is voor de 2e graad en module 4 voor de 3e of 
de 4e graad  U beslist daar autonoom over  

Ten tweede vindt u in het materiaal een uitgebreid aanbod van inhoud en activiteiten waarmee 
u een eigen lessenreeks kunt samenstellen en aansluiten bij bijvoorbeeld PAV  U kunt de volg-
orde van de hoofdstukken en de aanpak binnen elk hoofdstuk aanpassen aan uw voorkeur 
voor een inductieve of deductieve werkwijze  Bovendien hoeft u niet elke opdracht te laten 
uitvoeren  U bepaalt dat allemaal zelf in functie van de doelgroep en de doelstellingen 

We situeren in deze handleiding de diverse hoofdstukken binnen de context waarvoor ze 
bedoeld zijn en geven een aantal methodologische wenken om de opdrachten zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen  We voorzien in antwoordmodellen waar mogelijk  Bij vele opdrach-
ten worden alleen die vragen beantwoord die vanuit het concrete tekstmateriaal beantwoord 
kunnen worden  Ook verwijzen we naar de bronnen waaruit sommige opdrachten ontleend 
zijn of waarop sommige opdrachten gebaseerd zijn  Die bronnen bevatten zelf een schat aan 
materiaal om verder op de problematiek in te gaan. In bepaalde gevallen, ten slotte, geeft deze 
handleiding extra informatie en opdrachten  

Opbouw

In elk hoofdstuk in de Werkmap voor de leerlingen komen een aantal vaste onderdelen terug  
Ze worden voorafgegaan door een icoontje:

Starten
Bevat een verkennende opdracht die de leerlingen op weg zet  Voorkennis is niet 
vereist. ‘Starten’ leidt het materiaal op een aantrekkelijke manier in. Dit onderdeel 
komt meestal aan het begin van een module, maar kan ook verderop in de module 
staan als opstapje naar een nieuw onderwerp  

Weten
Reikt een bepaalde basiskennis en inzichten in het thema aan  Het is niet de bedoe-
ling dat de leerlingen die tekst elke keer studeren   Sommige teksten zijn immers te 
uitgebreid  Ze zijn vooral opgenomen als achtergrondinformatie bij bepaalde oefe-
ningen, zodat de leerlingen gerichter kunnen zoeken. 
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Doen
Bevat oefeningen en opdrachten die de leerlingen aan het werk zetten: met elkaar, 
met tekst, met beeldmateriaal, met een bepaald doel. Allerlei vaardigheden en atti-
tudes komen aan bod: de leerlingen leren samenwerken, met elkaar overleggen, 
samen een beslissing nemen die voor iedereen aanvaardbaar is, samen een oplos-
sing uitwerken. ‘Doen’ helpt hen ook om een bepaalde kennisinhoud te verwerken.

Opzoeken
Geeft aan waar de leerlingen zelf bijkomende informatie kunnen vinden 

Extra
Voorziet in bijkomende oefeningen en opdrachten 

Afsluiten
Een samenvattende opdracht op het eind van de module waarin de leerlingen kun-
nen aantonen wat ze hebben opgestoken 

Leren leren en evaluatie

Aan het begin van elke module situeert een algemene inleidende tekst die module voor de 
leerlingen  Daar staat ook een overzicht van de verschillende items die steeds terugkeren en 
de volgende bladzijde somt de inhoud op die in deze module aan bod komt  De inhoudstafel 
is met opzet bondig gehouden om zijn kapstokfunctie ten volle te kunnen vervullen  Bij de 
evaluatie van de leerlingen kunt u uitgaan van de samenvatting aan het eind van elke module  
Rekening houdend met het niveau van de klas en met de accenten die gelegd zijn in de lessen, 
moeten de leerlingen in staat zijn die begrippen op eenvoudige wijze uit te leggen  
Bij de evaluatie is het belangrijk niet alleen rekening te houden met het cognitieve, maar in de 
eerste plaats aandacht te besteden aan de vaardigheden en de attitudes  De evaluatie van die 
vaardigheden en attitudes is een stuk moeilijker  Het vraagt van de leraar een voortdurende 
aandacht voor omgangsvormen en ingesteldheid bij de leerlingen  Die democratische opvoe-
ding heeft meer slaagkansen als de school er blijvend aandacht aan besteedt, als met andere 
woorden inspraak zich niet beperkt tot simulatie 
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Leraren die nog meer achtergrondinformatie willen over de vier modules, vinden die in de 
‘Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek’. Deze map is bedoeld voor alle leraren 
die met het materiaal van De Kracht van je Stem willen werken, onafhankelijk van het vak dat 
of het niveau waarop zij onderwijzen. De ‘Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek’ 
geeft een inhoudelijk kader voor de thema’s die aan bod komen in het leerlingenmateriaal en 
duidt de historische achtergrond  Ook op de website www dekrachtvanjestem be vindt u extra 
informatie  

Heeft u vragen bij een thema, is er iets niet duidelijk in het lesmateriaal of merkt u een leemte 
op in het lesmateriaal, aarzel dan niet om ons te contacteren via 
dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be of 02 552 45 34  Wij helpen u graag verder  

 ● Module 1:  Mensenrechten en kinderrechten    

 ● Module 2:  Democratie en rechtsstaat   

 ● Module 3:  Verkiezingen en partijen   

 ● Module 4:  De overheid

3 Achtergrondinfo voor de leraar

Toelichting bij de Werkmap
voor de leerlingen4



Module 1 
Mensenrechten en kinderrechten
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A
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C

D

E

F

G

H

Vooraf

Mensenrechteneducatie in het onderwijs kan gezien worden als de bewuste inspanning, zowel 
inhoudelijk als wat werkwijze betreft, om bij jongeren en volwassenen het bewustzijn van hun 
rechten en verantwoordelijkheden te ontwikkelen, hen gevoelig te maken voor de rechten van 
anderen en hen aan te moedigen tot verantwoordelijke actie om de rechten van allen veilig 
te stellen  Scholen kunnen en moeten daarbij gezien worden als een voorbeeld van respect 
voor de waardigheid van het individu, voor verschillen, voor verdraagzaamheid en gelijkheid 
in kansen  

In deze module vindt u:

Rechten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Rechten van het Kind  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

De Rechten van het Kind samengevat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

De Rechten van het Kind ingedeeld   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Toezicht op deRechten van het Kind  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Inspraakrechten  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 19

Kinderrechten zijn mensenrechten  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 21
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A Rechten

A Rechten

Starten (blz .8)

Deze startopdracht stimuleert de jongeren om de actualiteit te volgen  Hij vormt tegelijkertijd 
een uitdaging om zich een (genuanceerd) oordeel te vormen over die actualiteit  
Hij heeft ook zijn waarde voor het vervolg van de module en wordt verderop opnieuw 
opgenomen 
Maak daarom duidelijke afspraken over:

 ● de verdeling van de bronnen (kranten, televisie, tijdschriften, internet);
 ● de op te volgen thema’s. Wellicht is een beperking van mogelijke onderwerpen geen 

overbodige luxe; 
 ● de verdeling van de jongeren in groepen 

De voorbeelden die de leerlingen verzamelen, moeten zij toetsen aan het volgende criterium: 
hebben de gebeurtenissen en situaties iets te maken met de rechten van mensen? 

Doen (blz .8)

Deze activiteit spoort de leerlingen aan om in teksten, foto’s en cartoons oog te hebben voor 
die elementen die wijzen op rechten  Dat kunnen zeer eenvoudige en voor de hand liggende 
dingen zijn zoals het recht op spel (nr. 4), maar ook gevoelige kwesties zoals de gesugge-
reerde kindermishandeling in nummer 3  Het is in dit stadium niet belangrijk dat de jongeren 
die 10 verschillende items kunnen duiden als (kinder)rechten  Het is wel belangrijk dat zij er 
dingen in ontdekken die wijzen op die rechten  Daarom hoeft de interpretatie van de items ook 
niet eenduidig te zijn: ieder interpreteert op zijn manier en legt eigen accenten.



152e, 3e, 4e graad 
bso

B Rechten van het Kind

Weten (blz . 13)

Voor meer informatie over de geschiedenis van de kinderrechten verwijzen we naar de 
‘Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek’, module 1, hoofdstuk 4 De geschiedenis.

Doen (blz . 16)

WAAR OF NIET WAAR? 
Deze activiteit is een verwerking van de voorafgaande teksten en gaat na of de leerlingen de 
tekst begrepen hebben  De leerlingen kruisen de stellingen aan met WAAR of NIET WAAR 

Stelling Waar Niet waar

In de middeleeuwen beschouwde men 
kinderen als minivolwassenen 

x

Tot ze 6 of 7 jaar oud waren, werd aan het 
welzijn van kinderen bijzonder veel aandacht 
besteed in de middeleeuwen  

x

In de middeleeuwen moesten kinderen vanaf 
de leeftijd van 6 of 7 jaar werken 

x

In de 18e eeuw kreeg de belevingswereld van 
kinderen meer aandacht  Spelen en speelgoed 
werden belangrijker 

x

In de 18e eeuw gingen alle kinderen verplicht 
naar school 

x

In de 19e eeuw moesten kinderen uit arme 
gezinnen mee gaan werken in de fabriek 

x

Dankzij de leerplichtwetgeving in het begin 
van de 20e eeuw kwam een eind aan de 
kinderarbeid in ons land 

x

In de 20e eeuw maakten heel wat landen  
wetten om kinderen te beschermen  

x

De beweging die strijdt voor de kinderrechten, 
eist dat kinderen evenveel rechten hebben als 
volwassenen  

x

Starten (blz . 16)

Deze groepsactiviteit is een opstapje naar de tekst “Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind”  

De leerlingen gaan op reis naar een nieuwe planeet  Ze leren daarbij het onderscheid maken 
tussen verlangens en behoeften  
Wanneer ze dat onderscheid kunnen maken, kunt u de gedachte inleiden dat basisbehoeften 
eigenlijk beschouwd mogen worden als rechten  
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B Rechten van het Kind

VERLOOP 
Eerste fase:
De leerlingen werken in groepjes van twee  De leraar vertelt dat zij uitgekozen werden om te 
gaan wonen op een nieuwe planeet  Daar zullen zij een nieuwe samenleving moeten stich-
ten  Ze mogen alles meenemen wat ze wensen en nodig hebben om er te kunnen leven en 
opgroeien  Tien zaken staan alvast op papier  Daar moeten er nog tien bijkomen  Tenzij ze wil-
len schrappen en de vooraf gemaakte keuze willen wijzigen  Ook dat moet kunnen  Om zaken 
te schrappen, gebruiken ze in deze fase één bepaalde kleur.

Tweede fase:
De leraar vertelt de leerlingen dat ze, wegens plaatsgebrek in het ruimteschip, maar 14 in 
plaats van 20 voorwerpen kunnen meenemen  Ze moeten er dus 6 achterlaten  Laat de leer-
lingen een ander kleur gebruiken om zaken te schrappen zodat het onderscheid tussen de 
verschillende fasen duidelijk is 

Derde fase: 
Pech! Er is nog altijd plaatsgebrek  Er kunnen maar 8 voorwerpen mee in plaats van 14  Alleen 
die voorwerpen die echt noodzakelijk zijn om te overleven mogen mee  Weer maken de leerlin-
gen de beslissende keuze: ze schrappen 6 voorwerpen met nog een andere kleur. 

Vierde fase: bespreek met de hele groep: 
 ● Welke voorwerpen werden er in de eerste ronde geschrapt? Waarom?
 ● Was het de tweede maal moeilijker om voorwerpen te schrappen? Waarom?
 ● Waren jullie het altijd eens? Welke voorwerpen vormden een probleem? Welke niet?

 Het kan nuttig zijn om hier eerst de begrippen ‘verlangens’ en ‘behoeften’ te introdu-
ceren. Dat kan door op het bord twee kolommen te maken: één met verlangens, een 
andere met behoeften  Dit zal de leer lingen helpen het onderscheid te maken als beide 
begrippen boven de kolommen worden ingevuld 

 ● Wat is het verschil tussen verlangens en behoeften?
 ● Welke voorwerpen zijn wenselijk, welke noodzakelijk?
 ● Welke dingen zou je graag willen hebben? 
 ● Welke dingen heb je echt nodig? 
 ● Heb je alles wat je verlangt?
 ● Heb je alles wat je nodig hebt?
 ● Verschillen de verlangens en behoeften van mens tot mens? Waarom (niet)?
 ● Hebben alle inwoners van ons land alles wat ze nodig hebben?

OPVOLGING 
De leerlingen geven hun eigen definitie van rechten. 

De leerlingen maken een lijst met basisrechten voor kinderen  
Maak hen attent op het verschil tussen materiële en niet-materiële behoeften. 
Zou hun lijst verschillen met die van jongeren uit een ander land? 
In het lijstje kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen materiële en niet-materiële 
behoeften. Vrienden of vriendschap is een niet-materiële behoefte, het recht op vrije menings-
uiting is dat ook  Bovendien is het recht op vrije meningsuiting een mensenrecht  Als de 
jongeren hun lijst vergelijken met de rechten van het kind, zullen ze misschien ontdekken dat 
er nog andere rechten zijn  
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C Het Verdrag inzake  
de Rechten van het Kind

Als overgang naar de eigenlijke Rechten van het Kind kunt u met de leerlingen volgende 
oefening maken  Ze voelen hier aan wat bevoorrecht zijn of niet-bevoorrecht zijn betekent  
Ze beseffen dat kinderrechten voor iedereen moeten gelden (m a w  universeel zijn)  Na deze 
oefening kunnen de leerlingen verwoorden wat het verschil is tussen een rechtvaardig en een 
onrechtvaardig georganiseerde maatschappij *

VERLOOP 
Eerste fase: 
Simulatiespel
Verdeel de klas in twee groepen volgens een of ander WILLEKEURIG kenmerk (kleur van 
ogen,grootte, woonplaats, geslacht,...). Groep A krijgt bepaalde vrijheden/rechten. Groep B 
krijgt die vrijheden/rechten NIET.

U kunt groep A rechten/vrijheden geven zoals: mogen hun huiswerk later afgeven, mogen pra-
ten tijdens de les, krijgen hulp bij hun taken, moeten nooit klastaken doen, mogen hun plaats 
in de klas zelf kiezen, mogen snoepen tijdens de les, moeten niet naar buiten tijdens de speel-
tijd, krijgen extra punten op een huistaak, worden minder ‘strafpunten’ per fout aangerekend, 
moeten slechts de helft van de oefeningen maken,...

Geef na het experiment iedereen de kans te verwoorden hoe hij/zij zich voelde. Zorg ervoor dat 
begrippen als (on)gelijkheid, eerlijkheid, discriminatie en vooroordelen aan bod komen.

Tweede fase:
Laat de leerlingen een lijst maken met kenmerken zoals geslacht, ras, eigendom, gods-
dienst,... die in de loop van de geschiedenis gebruikt zijn om bepaalde rechten op te eisen of 
aan mensen te ontzeggen  Ga samen met de leerlingen op zoek op het internet of raadpleeg 
naslagwerken in de plaatselijke openbare bibliotheek. Mogelijke onderwerpen hier zijn: slaver-
nij, apartheid, nazisme, kastesysteem, door mannen gedomineerde maatschappij.
Stel volgende vragen:

 ● Begrijp je mensen die opkomen voor hun rechten omdat ze in zulke structuren leven?
 ● Begrijp je de bezorgdheid die mensen ertoe gebracht heeft het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind op te stellen? 
Nu kunt u overstappen naar de tekst ‘Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind’, dat de 
rechten van het kind samenvat  

Extra: Verantwoordelijkheden (blz . 18)

U kunt deze Extra gebruiken als u de nadruk ook wenst te leggen op verantwoordelijkheden 
en plichten. Mensen hebben rechten. Als je deze rechten respecteert, voldoe je aan je plichten. 
Plichten kun je dus vertalen als respect voor de rechten van anderen 

* Bron: Mensenrecht en educatie/Amnesty Vlaanderen
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D De Rechten van het Kind 
samengevat

Weten: De Rechten van het Kind (blz . 19) 

Doen: terug naar de startoefening (blz . 22)

Deze opdracht geeft meer vorm aan de uitdaging om zich een genuanceerd oordeel te vormen 
over de actualiteit 

Opzoeken (blz . 23)

Extra (blz . 24)

De opdracht om de rechten in groepen te verdelen op basis van de 3 P’s biedt structuur in de 
opsomming die de leerlingen eerder maakten   

De Rechten van het Kind  
ingedeeld E
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Toezicht op de 
Rechten van het KindF

Weten: Ontstaan van het Verdrag voor de Rechten  
van het Kind (blz . 25)

Doen: 5 kinderrechten die ik belangrijk vind (blz . 27)

Extra: Uitbeelden (blz . 27)

Weten: Jongeren hebben ook recht op inspraak (blz . 28)

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) kan leerlingen (en leraren) die met een leerlingenraad wil-
len starten of de werking van hun leerlingenraad willen verbeteren, met raad en daad bijstaan. 

Doen: Organiseer een klassenraad (blz . 29)

InspraakrechtenG
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Opzoeken (blz . 31)

CAW, JAC en JIP

 ● Een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) biedt deskundige hulpverlening aan men-
sen  (volwassenen) met vragen en problemen  In elke provincie zijn er meestal enkele 
CAW’s. Alle CAW’s in Vlaanderen zijn lid van de Federatie Sociale Ondernemingen 
(FSO)  Meer info op http://www.caw.be/ 

 ● Een JAC (Jongeren Adviescentrum) is een onderdeel van een CAW, en richt zich speci-
fiek op hulpverlening (in de breedste zin van het woord) aan jongeren.  Het JAC is met 
andere woorden het jongerenonthaal van het CAW  Meer info op http://www.jac.be/ 

 ● In een JIP (Jongereninformatiepunt) ligt de focus op het aanbieden van informatie  Een 
JIP wil zoveel mogelijk jongeren bereiken met informatie over zoveel mogelijk thema’s 
(van sociaal-juridische kwesties tot vrije tijd)  Een JIP situeert zich binnen een dienst of 
organisatie (bv. een gemeentelijke jeugddienst, of een JAC). 

 Meer info op http://www.jeugdinfotheek.be/wat-een-jip 

Zoek op wat De Kinderrechtswinkel is. Surf daarvoor op de website.  

Antwoord: De Kinderrechtswinkel vzw is een rechtsbeschermingsinitiatief voor minderjarigen  
Je vindt er documentatie over alles wat met kinderrechten te maken heeft en antwoorden op 
persoonlijke vragen: Ik ben minderjarig en wil meer weten over mijn rechten. Ik zoek info over 
kinderrechten of het kinderrechtenverdrag  Ik heb documentatie nodig voor een werkje rond 
jeugdcriminaliteit  Hoe zit een echtscheiding in elkaar?    Heb ik als kind zelf iets te zeggen over 
de scheiding van mijn ouders? Mag ik mijn naam zomaar veranderen? Ik heb iets gestolen; wat 
staat er mij te wachten? Mag de politie mij zomaar verhoren zonder een advocaat? Met welke 
advocaat kan ik contact opnemen?   

De Kinderrechtswinkel, Hoogstraat 81, 9000 Gent. Tel.: 070 21 00 71. 
E-mail: info@kinderrechtswinkel.be. Website: http://www.kinderrechtswinkel.be/ 

Wat is Jongerengids.be? Ga naar die website en beschrijf waarvoor je er 
terecht kunt en welke thema’s er aan bod komen.

Antwoord: Op de website www.jongerengids.be kunnen kinderen, tieners en jongeren terecht 
voor actuele informatie over een hele waaier van thema’s: gezondheid, vrienden, internet, geld, 
werk, seks, wonen, school, rechten, natuur,…

De informatie wordt zowel online als in papieren vorm (informatiegidsen) aangeboden  Ze is 
op maat gemaakt voor drie leeftijdsgroepen: Kinderen van 8 – 11 jaar, tieners tussen 12 en 15 
jaar en jongeren ouder dan 16 jaar  Voor elk van die leeftijdsgroepen is er een aparte website  

Jongerengids be is een initiatief van De Ambrassade (www.ambrassade.be)  
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Kinderrechten zijn mensenrechten

Doen (blz . 32)

VERLOOP
Elke leerling krijgt een kaartje met de naam van de persoon en het land dat hij/zij vertegen-
woordigt  Op dit kaartje staat een persoonlijk verhaal  De kaartjes worden onder de leerlingen 
verdeeld tot er geen meer overblijven  Kopieer hiervoor de persoonskaarten van blz  24 tot 28 
in deze handleiding  

Elke leerling heeft een spelblad met 25 mensenrechten (blz  33 in de leerlingenmap) 

De leerlingen lopen door het lokaal en zoeken een partner  Ze stellen zich aan elkaar voor zoals 
de personalia op hun kaartje (of een van hun kaartjes) dat vermelden. Voorbeeld: Hallo, ik ben 
Prahna uit Sri Lanka. Aangenaam, ik ben Jorge uit Zweden. 

De leerlingen lezen elkaar om beurten hun verhaal voor  Ze zoeken op hun spelblad bij welke 
van de vermelde rechten dit verhaal thuishoort. Is hun antwoord juist, dan noteren ze de naam 
van hun partner op de stippellijn in het desbetreffende vakje  Daarna zoeken ze een nieuwe 
partner uit de klasgroep en het scenario herhaalt zich  

Als een leerling vijf namen op een rij (horizontaal, verticaal of diagonaal) heeft kunnen noteren, 
dan roept hij/zij “BINGO” en gaat zitten. 

U bepaalt zelf wanneer het spel eindigt, afhankelijk van de grootte van de klasgroep, het aantal 
vooraf bepaalde ‘bingo’s’ dat door de groep wordt behaald of de tijd die de leerlingen nodig 
hebben om een of meer bingo’s te behalen. 

Nadien worden alle verhalen voorgelezen of worden enkele treffende verhalen uitgekozen  Dat 
kan leiden tot een klasgesprek of een discussie. U vindt de oplossing op de pagina’s hierna.

1

2

3

4

5

6

7
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Art. 3
Je hebt recht op leven in vrijheid 

en in veiligheid 

Art. 9 
Niemand heeft het recht je zonder 
goede reden gevangen te zetten of 

het land uit te sturen 

Art. 14 
Als je slachtoffer wordt van 

mensenrechtenschendingen, heb 
je het recht om naar een ander 

land te gaan en dat land te vragen 
jou te beschermen 

Art. 4
Slavernij is verboden 

Art. 10 
Als je terecht moet staan, moet dat 

in het openbaar gebeuren  
De mensen die je berechten, 

mogen zich niet door anderen laten 
beïn   vloeden 

Art. 15 
Je hebt het recht een eigen 

nationaliteit te hebben 

Art. 5 
Je mag niemand martelen 

Art. 11 
Je bent onschuldig tot je schuld 

bewezen is; je hebt het recht je te 
verdedigen tegen beschuldigingen 

Art. 16 
Je hebt het recht te trouwen en een 

gezin te stichten 

Art. 7 
De wet moet voor iedereen 

hetzelfde zijn; iedereen moet 
volgens de wet op dezelfde manier 

behandeld worden 

Art. 12 
Je hebt recht op privacy: op 
be scherming als iemand je 

lastigvalt, je brieven opent of 
kwaad van je spreekt 

Art. 17 
Je hebt recht op eigendom en 

niemand mag je bezittingen zonder 
goede reden afnemen 

Art. 8
Je hebt het recht om naar de 

rechter te stappen, als je vindt dat 
je rechten geschonden worden 

Art. 13 
Je hebt het recht om te gaan en 

staan waar je wilt, in eigen land en 
in het buitenland 

Art. 18 
Je hebt recht op vrijheid van 

gedachte, geweten en godsdienst.

Jordan / Amerika                              

Martine / België                                

Mark / België                                    

Naima / Jemen                                 

Frank / België                                   

Judith / Polen                                   

Khieu / Cambodja                            

Lisa / Italië                                        

Isaak / Amerika                                

Jothi / Zuid-Afrika                             

Joachim / Duitsland                         Ahmed / België                                

Hicham / Algerije                              

Jasmina / België                               

Twina / Sudan                                  

Oplossing
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Art. 19 
Je hebt recht op een mening en op 

vrije meningsuiting 

Art. 22 
 Je hebt recht op maatschappelijke 
zekerheid en het recht om jezelf te 

ontwikkelen 

Art. 26 
Je hebt recht op onderwijs dat 

gericht is op de volle ontwikkeling 
van de menselijke persoonlijkheid 

en op de versterking van de 
eerbied voor de mensenrechten 

Art. 20 
Je hebt het recht om te vergaderen 

als je dat wilt 

Art. 23 
Je hebt recht op werk in het beroep 
dat je zelf kiest  Je hebt ook recht 
op een rechtvaardig loon voor je 

werk  Mannen en vrouwen moeten 
voor hetzelfde werk evenveel 

betaald worden 

Art. 27 
Je hebt het recht om te genieten 
van wat kunst en wetenschappen 

voortbrengen 

Art. 21 
Je hebt het recht om deel te nemen 

aan de politiek van je land 

Art. 24 
Je hebt recht op vrije tijd en 

vakantie 

Art. 29 
Je hebt plichten tegenover de 

mensen om je heen, zodat ook hun 
mensenrechten kunnen worden 
be schermd  De wetten in je land 
mo gen niet ingaan tegen deze 

mensenrechten 

Art. 25 
Je hebt recht op alles wat nodig is 
om ervoor te zorgen dat je niet ziek 

wordt, geen honger hebt en een 
dak boven je hoofd hebt  

Moeder en kind hebben recht op 
bijzondere zorg en bijstand 

Tahn / China                                     

Jorge / Zweden                                

Yvette / Frankrijk                              

Anisha / Kosovo                               

Lucia / België                                   

Kirsten / Brazilië                               

Prahna / Sri Lanka                            

Karel / België                                    

Joop / Nederland                             

Glenn / Groot-Brittannië                   
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JORDAN / AMERIKA

Ik woon in de South-side van Chicago  ‘s Avonds blijf ik 
binnen, want in onze buurt zijn er een paar ‘gangs’ die 
op voet van oorlog met elkaar leven  Het zijn heel jonge 
gasten, ze zijn bovendien gewapend. Ik loop liever drie 
blokken om, dan door hun straat te lopen. 

NAIMA / JEMEN
Mijn oom Yousouf heeft mij mee naar Engeland genomen  
Ik doe het huishouden en neem de zorg van de kinderen op 
mij  Hiervoor ontvang ik niets  Ik ben volledig op dit gezin 
aangewezen  Zij beschouwen mij als hun persoonlijke bezit  
Als ik de kans krijg, loop ik weg.

KHIEU / CAMBODJA
Omdat ik mee stapte in een nationale betoging, werd ik 
door de politie opgepakt  Tijdens mijn ondervraging moest 
ik met mijn blote voeten een vuur uittrappen  De littekens 
hiervan draag ik mee voor de rest van mijn leven 

JOTHI / ZUID-AFRIKA
In mijn land mochten gekleurde mensen niet wonen, 
werken of gewoon gaan en staan waar ze wilden  Blanken 
mochten dat allemaal wel  Apartheid noemden ze dat  
Gelukkig is de apartheid nu afgeschaft  

AHMED / BELGIË
Mijn bedrijf heeft heel veel werknemers ontslagen  Bij mij 
gaven ze als reden dat ik ouder dan 45 jaar ben  
Ik denk dat dat niet mag  Ik wil mijn ontslag nu aanvechten 
bij de rechtbank  

Persoonskaarten
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HICHAM / ALGERIJE
Omdat mijn vader het niet eens was met het beleid van de 
president en voor zijn mening uitkwam, werd ik zomaar door 
de politie opgepakt  Ik werd in een geheime gevangenis 
opgesloten. Mijn familie weet van mijn ‘verdwijning’ niets 
af  Zij zullen vruchteloze pogingen ondernemen om mij te 
vinden 

MARTINE / BELGIË
In onze stad werd enkele weken geleden een gruwelijke 
moord gepleegd  Volgende week start de rechtszaak  
Ik werd opgeroepen om in de jury te zetelen  Alle 
belangstellende burgers mogen dat proces in de rechtszaal 
volgen 

FRANK / BELGIË
Ik word beschuldigd van diefstal en er loopt nu een 
onderzoek  Gelukkig krijg ik de kans om mezelf te 
verdedigen en mijn onschuld aan te tonen  Want ik heb met 
die hele zaak niets te maken 

LISA / ITALIË
Als zangeres word ik voortdurend door de roddelpers 
achtervolgd  In tijdschriften van twijfelachtig allooi 
verschijnen dan de wildste geruchten over mijn privéleven  
Ik ben dan ook regelmatig in processen met de pers 
verwikkeld, omdat zij mijn goede naam door het slijk halen.

JOACHIM / 
DUITSLAND

Met mijn motor trek ik er geregeld op uit  Dan overschrijd 
ik graag de grenzen van mijn buurlanden  Ooit wil ik 
gedurende enkele maanden geheel Europa doorkruisen 
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TWINA / SUDAN
Ik ben Twina uit Sudan  Bij een aanval van een gewapende 
groep zijn mijn man en drie zoons gedood  Mijn dochter 
en ik zijn verkracht  De situatie was onhoudbaar geworden 
voor mijn familie  Daarom vluchtten wij naar Nederland  We 
vragen politiek asiel 

JASMINA / BELGIË
Mijn ouders wonen al jaren in Antwerpen  Zelf ben ik 
hier geboren en getogen  Alle gezinsleden hebben de 
Marokkaanse nationaliteit  Zelf kies ik ervoor om Belg te 
worden  Mijn aanvraag is weg en ik wacht enkel nog op de 
officiële goedkeuring.

MARK / BELGIË Ik ben getrouwd met Stijn  Onze ouders zagen ons huwelijk 
eerst niet zitten  Maar nu ze merken dat we gelukkig zijn 
samen, hebben ze het aanvaard.  

JUDITH / POLEN
Mijn familie had vroeger een grote winkel in het centrum 
van de stad. Tijdens de Nazi-tijd werd ons alles afgenomen, 
omdat we Joods zijn  Na de oorlog heb ik daar een 
schadevergoeding voor gekregen 

ISAAK / AMERIKA

Ik woon in de Joodse wijk van New York  Met onze 
gemeenschap beleven wij ons geloof in de synagoge  Mijn 
beste vriend is katholiek. We discussiëren graag over onze 
overtuiging  Dat leidt vaak tot boeiende en diepgaande 
gesprekken 
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TAHN / CHINA Ik ben studente  Omdat we het niet eens zijn met sommige 
regeringsbesluiten, protesteerden we met duizenden 
studenten  Het leger sloeg op ons in  Enkele van mijn 
vrienden kwamen hierbij om het leven 

JORGE / ZWEDEN 
Ik ben lid van een plaatselijke jongerenvereniging  
Elke laatste donderdag van de maand houden we een 
bestuursvergadering  Dan worden de activiteiten van de 
volgende maand vastgelegd  Dat is ook de gelegenheid om 
kleine en grote problemen samen te bespreken en zo goed 
mogelijk op te lossen 

YVETTE / FRANKRIJK
Morgen wordt bij ons nieuw parlement verkozen gekozen  
Miljoenen Fransen trekken dan naar de stemlokalen om hun 
voorkeur aan te duiden  Voor mij is dat de eerste keer  Ik 
vind het een spannende ervaring en ik wacht ongeduldig op 
de resultaten 

ANISHA / KOSOVO
Door een burgeroorlog in mijn land ben ik naar België 
gevlucht  Ik probeer voorlopig mijn kost te verdienen als 
poetsvrouw. Als mijn verblijfsvergunning in orde raakt,  wil ik 
opnieuw studeren en een diploma behalen   

KIRSTEN / BRAZILIË
Omdat ik een vrouw ben, ontvang ik een lager loon dan mijn 
mannelijke collega’s. Nochtans verrichten we net hetzelfde 
werk en presteren we evenveel uren  Ik vind dat geen 
eerlijke situatie 
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PRAHNA / SRI LANKA
Ik werk 80 uren per week in een fabriek  Ik stik T-shirts 
voor een hongerloon  Vrije tijd is er voor mij niet bij  Ook 
mijn kinderen werken in die fabriek  Toch kan ik mijn 
gezin nauwelijks onderhouden  Wie komt er op voor mijn 
rechten?

KAREL / BELGIË
Vorige week werd ik 70  Werken is er voor mij niet meer bij  
Toch hoef ik geen armoede te lijden  Iedere maand wordt 
er een vast bedrag op mijn rekening gestort  Zo kan ik van 
een welverdiende rusttijd genieten 

JOOP / NEDERLAND Ik ben Joop  Ik zit in groep zes van de basisschool  Later 
wil ik huizen bouwen  Maar dan moet ik vast nog lang 
studeren 

GLENN / 
GROOT-BRITTANNIË

Ik woon in Londen, een stad met een rijk cultureel leven. Ik 
pik dan ook graag een film of een tentoonstelling mee. In 
London zijn heel veel musea gratis te bezoeken  Dat komt 
me goed uit, want ik heb een klein budget om mee rond te 
komen 

LUCIA / BELGIË

Ik ben de trotse bezitter van twee snoezige honden  Elke 
avond loop ik met hen enkele blokjes om  Mijn honden 
lopen aangelijnd, zodat zij niet onverwacht de straat kunnen 
overlopen en een ongeval veroorzaken  De hondenpoep 
stop ik netjes in een poepzakje 
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Wie in een later stadium wil terugkomen op deze module (bijvoorbeeld tijdens het 2e jaar van 
de graad), kan daarvoor de bijlage als achtergrond gebruiken. De informatie die hier wordt 
aangereikt, loopt parallel met de informatie die in het leerlingenmateriaal wordt gegeven over 
de kinderrechten. Een film of een jeugdroman kan als instap dienen of als afsluiter, afhankelijk 
van de accenten die u wenst te leggen  

Op www.bevrijdingsfilms.be en www.anderewereldfilms.com vindt u een ruim 
aanbod van films die u in deze context kunt gebruiken.

Voor relevante jeugdliteratuur kunt u terecht op de volgende sites: 
www.jeugliteratuur.org (met onder andere lestips), 
www.letmus.nl en www.bilbiotheek.be   

Bijlage: Mensenrechten 

Mensenrechten, wat zijn dat?

Mensen bezitten rechten, enkel en alleen omdat ze mens zijn. Toch werden mensenrechten 
pas in de voorbije halve eeuw omschreven en vastgelegd  
Met de oprichting van de Verenigde Naties (VN) in 1945 staan de mensenrechten in de schijn-
werper. Vanuit de gedachte ‘Nooit meer oorlog’ werd De Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens ontwikkeld  
De Verenigde Naties (VN) vinden dat de realisering ervan een zaak is van alle regeringen en 
van alle volken  Dat vormt de beste waarborg voor vrede en democratie  
Op 10 december 1948 wordt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens goedge-
keurd  Die rechten gelden voor de hele wereldgemeenschap  Maar omdat mensen en culturen 
zo van elkaar verschillen, kwamen stilaan meer plaats- en cultuurgebonden verklaringen en 
verdragen tot stand. Enkele voorbeelden: 

 ● het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (1950),
 ● het Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens (1969),
 ● het Afrikaans Charter van de Rechten van de Mens en de Volkeren (1981) 

Die verdragen hebben een grote invloed op de landen die ze ondertekenden  

Hoe kunnen we de mensenrechten indelen? 

Een eenvoudige manier om de mensenrechten (en kinderrechten) in te delen, is volgens de 
drie P’s. (Zie Werkmap leerlingen, blz. 23-24). Maar het is ook mogelijk ze in te delen in vijf 
groepen. Omdat de mensenrechten zo uitgebreid zijn, kan deze indeling helpen om ze beter 
te begrijpen  
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Civiele of burgerlijke rechten
Deze groep omvat: 

 ● het recht op leven en ontwikkeling,
 ● het recht op een naam, een identiteit en een nationaliteit,
 ● het recht op eigendom,
 ● het recht op een eerlijk proces,
 ● het recht op juridische bijstand 

Onder deze rubrieken vallen ook de rechten die het leven van iedere mens beschermen: 
 ● het recht op persoonlijke vrijheid,
 ● het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven,
 ● het recht op bescherming tegen fysiek geweld, foltering, onmenselijke of vernederende 

behandeling, straf, 
 ● het recht op bescherming tegen willekeurige arrestatie 

Politieke rechten
Deze rechten beschermen de persoonlijke vrijheid van iedereen en zorgen ervoor dat alle men-
sen gelijkwaardig worden behandeld: 

 ● vrijheid van mening en meningsuiting,
 ● de vrijheid van drukpers,
 ● de vrijheid van vreedzame vereniging of vergadering,
 ● de vrijheid van godsdienst en geweten,
 ● de vrijheid van toegang tot informatie 

De politieke rechten omvatten het recht op deelneming aan de democratische besluitvorming  
Dat wil zeggen dat iedereen het recht heeft om te kiezen en om verzoekschriften in te dienen 
bij de openbare overheid op nationaal en internationaal niveau 

Economische rechten
Hieronder vallen: 

 ● het recht op arbeid, beroepsbegeleiding en beroepsopleiding,
 ● het recht op bescherming in de arbeidsomgeving  Men moet dus zorgen voor goede 

arbeidsvoorwaarden en een billijke vergoeding  Mannen en vrouwen moeten hierbij als 
gelijkwaardig worden beschouwd, 

 ● het recht op bescherming tegen uitbuiting,
 ● het recht vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten,
 ● het stakingsrecht,
 ● het recht op speciale bescherming voor bepaalde categorieën van arbeiders:

 kinderen en jongeren, vrouwen, gehandicapten en migranten. 

Sociale rechten
Dit zijn: 

 ● het recht op sociale zekerheid,
 ● het recht op gezondheid,
 ● het recht op medische en sociale bijstand,
 ● het recht op onderwijs,
 ● het recht op een behoorlijke levensstandaard 
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Culturele rechten
Hieronder verstaan we: 

 ● het recht om deel te nemen aan het culturele leven,
 ● het recht om te genieten van de voordelen van de wetenschappelijke vooruitgang en de 

toepassingen ervan  

De laatste jaren wordt steeds meer gesproken over een nieuwe generatie van mensenrechten: 
de volkenrechten  
Hieronder verstaan we onder meer: 

 ● het recht op vrede,
 ● het recht op een gezond leefmilieu,
 ● het recht om je eigen cultuur te uiten en te beleven 

De Universele Verklaring van de Rechten van  
de Mens

Een korte versie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vindt u in de 
Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek, blz. 32. 

Wie moet erop toezien dat de Mensenrechten 
worden nageleefd?

Staten, landen, regeringen
Een staat die een verdrag ondertekent en goedkeurt, verplicht zichzelf de bepalingen ervan te 
respecteren en te garanderen  Binnen de eigen staat moeten daartoe alle nodige maatregelen 
getroffen worden  
Staten kunnen schendingen van het verdrag door andere staten aanklagen  Elke staat beschikt 
over een ruime waaier van middelen om dat te doen  Klachten kunnen van staat tot staat 
worden gericht, maar staten kunnen ook gezamenlijk optreden. Om hun klachten kracht bij 
te zetten, kunnen zij politieke, economische of diplomatieke acties ondernemen. Die acties 
gaan meestal uit van de ministeries van buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking of 
defensie  

Internationale politieke organen
Een aantal internationale instellingen ziet toe op de naleving van mensenrechten  Op 
WERELDNIVEAU gebeurt het toezicht door organisaties die ontstaan zijn vanuit de Verenigde 
Naties  
Op EUROPEES NIVEAU gebeurt het toezicht op de naleving van mensenrechten door de 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens en door het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens in Straatsburg  

Internationale juridische organen
Het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens is gevestigd in Den Haag  Dat hof ziet 
erop toe dat de staten die het verdrag ondertekenden de mensenrechten ook werkelijk nale-
ven  Meer dan eens hebben staten hierdoor hun wetgeving moeten aanpassen  

Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)
Ngo’s kunnen zowel op nationaal als op internationaal niveau mensenrechtenkwesties aan de 
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orde stellen  Zo ontplooien Amnesty International en de Liga voor de Rechten van de Mens 
heel wat activiteiten 
Ze houden toezicht op de uitvoering en de naleving van mensenrechtenverdragen  Ze zetten 
politieke regimes onder druk en helpen mee om de wetgeving van die staten te verbeteren 
Ze stellen schendingen aan de kaak en geven hulp aan slachtoffers 
Ze informeren de bevolking over de rechten van de mens 

Individuen
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziet in een individueel klachtenrecht  
Indien alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput, kunnen burgers terecht bij het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens in Straatsburg  

De mogelijkheid om klacht neer te leggen heeft belangrijke gevolgen voor minderjarigen  In 
België kan een minderjarige niet zelf naar de rechter stappen. Zij kunnen echter wel bij het 
Europees Hof in Straatsburg terecht  
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Module 2 
Democratie en rechtsstaat
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M
odu
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Vooraf

Het begrip rechtsstaat (zie ook ‘Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek’, module 
2) voor jongeren duidelijk maken, ligt niet zomaar voor de hand. In een rechtsstaat is het recht 
de norm, niet de wil van een dictator, van een partij of van verontwaardigde burgers. In een 
rechtsstaat bestaan wettelijke regels die zowel gelden voor de onderdanen als voor de regeer-
ders  Een rechtsstaat aanvaardt het recht als het hoogste gezag  
In het kader van opvoeden tot burgerzin moet daaraan aandacht besteed worden  Als burger 
kunnen jongeren nu reeds verantwoordelijkheden op hun niveau opnemen, bijvoorbeeld in 
schoolverband, in hun wijk, in jeugdbewegingen. Vanaf 18 jaar worden ze voor hun politieke 
verantwoordelijkheid gesteld: ze zullen minstens moeten deelnemen aan verkiezingen door 
het uitbrengen (of niet uitbrengen) van een stem  Of ze kunnen een democratisch engagement 
opnemen in de samenleving   

In deze module vindt u:

A

B

C

D

E

F

G

De democratische rechtsstaat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

De Grondwet .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 39

De scheiding der machten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

De rechterlijke macht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Zonder persvrijheid geen democratische rechtsstaat  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 49

Dicatatuur en democratie  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 49

Hoe democratisch ben ik?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
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Doelstellingen

De doelstellingen van deze module komen overeen met de vakoverschrijdende eindtermen.
Concreet werken we hier aan:

Kennisinhoud
 ●  regels en afspraken zijn noodzakelijk om het samenleven vlot te laten verlopen;
 ● leven in een democratische rechtsstaat heeft een impact op de organisatie van ons 

persoonlijke leven;
 ● de strijd voor en het behoud van een democratische rechtsstaat gaat nog altijd verder;
 ● de drie staatsmachten  Het belang van de scheiding der machten voor de goede werking 

van de rechtsstaat  De werking van die staatsmachten is in de dagelijkse werkelijkheid 
niet eenvoudig 

Vaardigheden
 ● participeren aan een groepsdiscussie zodat democratische spelregels gerespecteerd 

worden;
 ●  luisteren in een groepsdiscussie naar verschillende argumenten en standpunten en 

deze integreren in afspra ken of besluiten die voor iedereen aanvaardbaar zijn  

Attitudes
 ●  respect opbrengen voor de democratische rechtsstaat;
 ●  belangstelling tonen voor de impact die het al of niet leven in een democratische rechts-

staat op het persoonlijke leven kan hebben;
 ● verantwoordelijkheid opnemen om de democratische rechtsstaat te beschermen en te 

bevorderen;
 ● de rechtsstaat boven de autoritaire verkiezen;
 ● respect opbrengen voor democratisch tot stand gekomen rechtsregels 
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A De democratische rechtsstaat

Starten (blz . 38)

In het tekstballonnetje is niet zozeer wat de leerlingen toevoegen belangrijk dan wel de uit-
spraak ‘…omdat ik het zeg.’ Deze uitspraak is gekozen omdat veel jongeren er terecht moeite 
mee hebben  En niet alleen jongeren  Het is de uitspraak bij uitstek die wijst op willekeur  
In deze oefening is ook de dialoog belangrijk  Een hulpmiddel om de leerlingen aan te sporen 
niet door elkaar te praten maar naar elkaar te luisteren, kan zijn: elk groepje zorgt voor een 
kartonnen of houten micro. Wie aan het woord is, gebruikt die micro; wie de micro niet heeft, 
moet luisteren 

Doen (blz . 39)

Regels die positief zijn opgesteld, klinken aangenamer en zijn meer motiverend dan regels die 
wijzen op ‘wat niet mag’. Je kunt dus beter stellen dat je als leerling andere leerlingen moet 
respecteren dan dat je zou stellen dat je de anderen niet mag pesten 

Weten (blz . 39)

Meer achtergrondinformatie bij deze tekst vindt u in de ‘Informatiemap over democratie, bur-
gerzin en politiek’, module 2, hoofdstuk 1, Democratie en rechtsstaat.

Vrouwe Justitia

Nadat u de voorwaarden van een democratische rechtsstaat hebt besproken, kunt u die aan 
de hand van het standbeeld van Vrouwe Justitia verder uitwerken  Die voorwaarden worden 
immers mee verwezenlijkt door een onafhankelijk gerecht, waarvan zij het symbool is.

De blinddoek symboliseert het principe dat rechtspraak altijd moet gebeuren zonder ‘aanzien 
des persoons’, wat betekent dat men de feiten en daden beoordeelt maar niet de persoon. Of 
met andere woorden dat iedereen gelijk is voor de wet  Zowel een rijke bedrijfsleider als een 
dakloze moeten op dezelfde manier berecht worden  
De weegschaal staat voor de afweging van bewijzen en getuigenissen in het voor- en nadeel 
van de verdachte. De rechter moet zijn uitspraak ook motiveren: hij moet een antwoord geven 
op alle argumenten die de partijen in de rechtszaak hebben ingeroepen 
Het zwaard staat symbool voor het vonnis dat uitgesproken wordt  Die uitspraak moet in over-
eenstemming zijn met alle rechtsprincipes  Iedereen heeft recht op een eerlijk proces dat tot 
een gemotiveerde uitspraak leidt 



372e, 3e, 4e graad 
bso

Doen: Stripverhalen en de rechtsstaat (blz . 42)

Deze oefening gaat uit van de tekst over de democratische rechtsstaat  De moeilijkheid die 
zich daarbij stelt is dat de voorwaarden voor de democratische rechtsstaat één geheel vormen 
en ondeelbaar zijn  Dat betekent dat zij onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden  Het is dus 
zo goed als onmogelijk om fragmenten te vinden die op slechts één van die voorwaarden van 
toepassing zouden zijn  In de fragmenten worden de regels van de democratische rechtsstaat 
niet gerespecteerd en wordt vooral één van de voorwaarden met de voeten getreden  

Strip 1 komt uit ‘Maus, vertelling van een overlevende’. Art Spiegelman beschreef de 
Jodenvervolging in een stripverhaal waarin hij de Joden voorstelt als muizen, de nazi’s als 
katten en de Polen als varkens  Art Spiegelman is in 1948 geboren in Stockholm als zoon van 
de Poolse Joden Vladek en Anna Spiegelman  Hij vertelt ons het verhaal van de holocaust en 
transformeert Duitsland tot een monsterlijke muizenval  
In deze strip worden verschillende voorwaarden voor de democratische rechtsstaat niet geres-
pecteerd: discriminatie kan niet, vrijheid en gelijkheid zijn grondprincipes. Burgers moeten 
erop kunnen vertrouwen dat de regels altijd worden toegepast  Het kan dus niet dat de politie 
alleen maar toekeek terwijl er twee doden te betreuren vielen  Men kan hier niet van een demo-
cratische rechtsstaat spreken  
Bovendien wordt hier evenmin het principe van de motivatieplicht gerespecteerd: burgers moe-
ten weten waarom de overheid die beslissingen neemt  In elk van deze fragmenten worden de 
mensenrechten met de voeten getreden  In deze context kunt u ook module 1 gebruiken  De 
mensenrechtenbingo kan ook op deze strips toegepast worden  

Strip 2 komt uit ‘De Lotelingen’ uit de reeks Bakelandt van Hector Leemans en is uitgegeven 
bij Standaard Uitgeverij  Ook hier worden de meest elementaire rechten van mensen met de 
voeten getreden. De willekeur is groot: de arrestatie van de vrouw, het feit dat ze geen papieren 
heeft, is blijkbaar voldoende is om haar op transport te zetten naar de kolonies. Eventueel kunt 
u dit fragment ook gebruiken bij de problematiek van mensen zonder papieren in ons land  
Ook hier staan de voorwaarden 2, 3 en 4 centraal. Dit fragment leent zich bijzonder goed tot het 
herschrijven van het scenario: de manier waarop de vrouw gearresteerd wordt, haar behande-
ling door de politie, de verbanning zonder vorm van proces.

Strip 3 is een stukje uit ‘De matras van Madras’, een album in de reeks ‘De avonturen van 
Nero en C°’ van Marc Sleen, uitgegeven bij Standaard Uitgeverij. Nero verzeilt weer eens in een 
hachelijke situatie  De voorwaarden voor een democratische rechtsstaat worden hier duidelijk 
niet gerespecteerd: een despoot beslist alleen en zonder vorm van proces tot de liquidatie van 
de helden 
Deze willekeur hoort niet thuis in een democratische rechtsstaat. Tussen haakjes: onderaan 
rechts komt de redding reeds aangezwommen 

Strips 4 en 5 zijn paradoxen  Strip 4 komt uit ‘De gouden cirkel’, een avontuur van Suske en 
Wiske door Willy Vandersteen en uitgegeven bij Standaard Uitgeverij  Strip 5 is een stukje uit 
‘De dictator van San Doremi’ uit Piet Pienter en Bert Bibber, door POM en uitgegeven bij 
Standaard Uitgeverij  
In Strip 4 wordt de wet streng toegepast  
De twee sigarenrokende figuren hebben recht op een capsule X025 die het leven van professor 
Barabas kan redden  Maar de wet is de wet en iedereen is gelijk voor de wet  Dit fragment kan 
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aanleiding geven tot een discussie rond de wet en de menselijkheid van de wet  Hier kunt u  
bijvoorbeeld verwijzen naar de afbraak van gebouwen en woningen die niet over de noodzake-
lijke bouwvergunning bouwvergunningen beschikken  
Strip 5 daarentegen benadrukt de willekeur in een dictatoriale staat  Hier heerst het recht van 
de sterkste  De confrontatie van de strips 4 en 5 kan tot een genuanceerd beeld leiden van de 
regelgeving in de democratische rechtsstaat 

Doen: Wereldreis (blz . 46)

Deze opdracht betrekt de actualiteit bij de verschillende staatsvormen  De leerlingen ondervin-
den dat de toestand in sommige landen bijlange niet zo rooskleurig is als in ons land en dat de 
persoonlijke vrijheid in dergelijke landen dikwijls zwaar bedreigd wordt 

De belangrijkste doelstelling van deze oefening is dat de leerlingen inzien dat er nog andere 
staatsvormen bestaan dan de democratische rechtsstaat  U kunt eventueel nog een stap 
verder gaan en vragen dat de leerlingen concreet uitleggen waarom bepaalde landen geen 
democratische rechtsstaat zijn 

Adressen en informatie kunt u vinden in o.a. jaaroverzichten kranten en tijdschriften, Keesings 
historisch archief (http://www.kha.nl/cgi-bin/ipauth.cgi), reisadvies op de site van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, reisgidsen, internet, de jaarboeken van Amnesty 
International, enzovoort. 
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B De Grondwet

Starten (blz . 47)

De Belgische Grondwet op www.senate.be of www.dekrachtvanjestem.be   

Weten (blz . 47)

De leerlingen leren hier de verschillende rechten, vrijheden en plichten die in de Belgische 
Grondwet staan ingeschreven. Omdat een Grondwet niet zo makkelijk leest, lijkt het aangewe-
zen om in groepjes te werken  Zo kunnen de leerlingen elkaar aanvullen wat de leesvaardigheid 
betreft. De antwoorden bij de opdracht zijn in de Grondwet te vinden onder Titel II: de Belgen 
en hun rechten  

 ● vrijheid van persoon (= niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet 
bepaalt) (art  12)

 ● vrijheid van godsdienst (art  19 en 20)
 ● vrijheid van taal (art  30)
 ● vrijheid van onderwijs, het onderwijs is kosteloos (art. 24)
 ● persvrijheid (art  25)
 ● onschendbaarheid van woning (art  15)
 ● het briefgeheim is onschendbaar (art  29)
 ● recht op arbeid (art  23)
 ● recht op sociale zekerheid (art  23)
 ● recht op sociale, geneeskundige en juridische bijstand (art. 23)
 ● recht op een behoorlijke huisvesting (art  23)
 ● recht op vergaderen (art  26)
 ● recht van vereniging (art  27)
 ● petitierecht of het recht om verzoekschriften in te dienen (art  28)
 ● eigendomsrecht (art  17)
 ● gelijkheid van alle mensen (art  10 en 11)

Doen (blz . 48)

Deze oefening is opgesplitst in twee delen  Deel 1 gaat terug in de geschiedenis en wijst dus 
op de evolutie die onze burgerrechten hebben doorgemaakt  Deel 2 stelt een aantal situaties 
voor die recentelijk in de wereld zijn voorgekomen 
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Probleem Artikel in onze Grondwet

Deel 1

In de middeleeuwen art. 24

Vanaf 1480 in heel Europa art. 19 en 20

Einde 17e eeuw in Frankrijk art. 12

Tussen 1760 en 1820 in Engeland art. 17

Begin 19e eeuw in de VS art. 10, 11 en 12

Deel 2

Ben Mabilan art. 27

Getta Mosis art. 11

Febe Vélasquez art. 27

Andreas Christo art. 19

Wang Xizhe art. 25

Mamadou Ba art. 10, 11 en 30

Gzifa art. 19 en 20

Straatkinderen art. 12

Een grondwet is inderdaad een belangrijk instrument om de burgerrechten te vrijwaren  U kunt 
hier ook de vergelijking maken met de mensenrechten 
Voor meer achtergrond hierbij verwijzen wij naar de ‘Informatiemap over democratie, burgerzin 
en politiek’, module 1, hoofdstuk 1 De mondialisering van de mensenrechten in de twintigste 
eeuw en naar module 2, hoofdstuk 3 De drie grondwettelijke machten. 

Weten: Wat staat in de Grondwet (blz . 50)
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Extra: Spel:  
een grondwet en een reglement voor onze klas (blz . 51)

Timing: een volledig lesuur

Werkvormen:
 ● groepswerk (duo/trio)
 ● klasgesprek

Lesmateriaal:
 ● 16 kleine kaarten met grondwetsartikelen (voor de leerlingen, één pakketje per duo/trio);
 ● kopieer de 16 kleine kaarten... pakketje per duo/trio) van blz. 46 en 47 in deze handleiding;
 ● maak ook 16 grote kaarten met de grondwetsartikelen voor op bord;
 ● magneten 

Doelstelling: De bedoeling van het spel is om een gemeenschappelijke grondwet op te stellen 
voor de klas of school. In een eerste stap bepalen leerlingen in duo’s of trio’s hoe de grondwet 
er volgens hen moet uitzien  In een tweede stap wordt gestreefd naar een gemeenschappe-
lijke grondwet, die de leerlingen uiteindelijk moeten goedkeuren met een 2/3e meerderheid 
(zoals bij de echte Grondwet)  De hele opdracht door maken leerlingen kennis met besluit-
vormingsprocessen en worden ze uitgedaagd om met elkaar te overleggen, keuzes te maken 
en te beargumenteren, naar elkaar te luisteren en respect te tonen voor de standpunten en 
argumenten van anderen  

Kaartjes met grondwetsartikelen waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken:
1. Leerlingen kunnen mee beslissen over buitenschoolse activiteiten 
2. Iedere leerling mag op de leerlingenraad een vraag stellen of aandacht vragen voor 

een probleem 
3. Beslissingen die op de leerlingenraad genomen worden, moeten aan alle leerlingen 

bekend gemaakt worden 
4. Leerlingen hebben respect voor elkaar en voor de leerkrachten 
5. De leden van de leerlingenraad mogen zelf kiezen wanneer ze vergaderen 
6. Reclame op school is niet toegestaan 
7. Leerlingen hebben inspraak in het schoolreglement 
8. Pesten wordt streng bestraft 
9. Alle leerlingen worden op dezelfde manier bestraft wanneer ze dezelfde regel 

overtreden 
10. Tijdens de leerlingenraad mag iedereen zijn of haar eigen mening zeggen 
11. Roken op school is verboden 
12. Gsm’s moeten in de klas uitgezet worden.
13. Het schoolreglement wordt voor iedere leerling op dezelfde manier toegepast 
14. Geen enkele leerling mag gediscrimineerd worden 
15. Fysiek geweld wordt op school niet toegestaan 
16. Wanneer een leerling of leerkracht spreekt tijdens de leerlingenraad wordt naar hem of 

haar geluisterd 
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SPELVERLOOP:
1. De leerlingen verdelen zich in groepjes van 2 of 3 
2. Ieder groepje krijgt 16 kaartjes met een artikel dat ze zouden kunnen opnemen in de 

grondwet van de school of de klas  
3. Ieder groepje selecteert 5 artikelen die het zeker wil opnemen in de gemeenschappe-

lijke grondwet  In groepjes wordt dus nagedacht en onderhandeld om te komen tot een 
selectie van 5 artikelen  De rechten en plichten moeten niet volgens prioriteit gerang-
schikt worden. Dat mág wel, maar voegt een extra moeilijkheid toe aan de opdracht.

4. Na die stap kunt u aan de leerlingen de vraag stellen hoe ze het zelf zouden aanpakken 
om tot een gemeenschappelijke grondwet te komen  Op welke manier zouden zij het 
doen? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties?

 Bijvoorbeeld: de leerlingen kunnen over elk artikel meteen stemmen. Dat lijkt democra-
tisch, maar dan wordt er niet gedebatteerd en wordt niet de kans geboden om tot een 
consensus te komen  

 Een andere optie is dat de leerlingen voor elk artikel voor- en tegenargumenten geven  
Mogelijk leidt dat tot discussies die toch geen eindresultaat opleveren  

5. Indien u zelf de leiding neemt, kan een eerste gemeenschappelijke selectie als volgt 
gebeuren: 
a. U overloopt de 16 verschillende artikelen een voor een aan de hand van de grote 

kaarten en rangschikt ze op het bord in drie kolommen: 

Linkerkolom Middenkolom Rechterkolom

De artikelen die door alle 
duo’s/trio’s geselecteerd 
werden 

De artikelen die door 
sommige duo’s/trio’s 
geselecteerd werden 

De artikelen die door geen 
enkel duo/trio geselecteerd 
werden 

b. Zijn er in de linkerkolom precies 5 kaartjes opgenomen, dan bevat die kolom de 5 
artikelen die voorgesteld worden om deel uit te maken van de grondwet  Om goedge-
keurd te worden, moet een tweederdemeerderheid die combinatie nog goedkeuren. 
(Zie punt e )

c. Zijn er in de linkerkolom minder dan 5 kaartjes opgenomen, dan discussiëren de 
leerlingen over de kaartjes die zich in de middenkolom bevinden  De x-aantal kaart-
jes (zoveel kaartjes om in de linkerkolom een totaal van 5 te verkrijgen) waar iedereen 
het over eens kan zijn, verhuizen naar de linkerkolom. Kaartjes waarover iedereen 
het eens is dat ze eerder in de rechterkolom thuishoren, verhuizen naar rechts. (Zie 
punt a )

d. Zijn er in de linkerkolom meer dan 5 kaartjes opgenomen, dan overleggen de leerlin-
gen met elkaar om te bepalen welke kaartjes zeker in de linkerkolom moeten blijven 
en welke kaartjes moeten verdwijnen 

e. Na de overleg- en debatfase volgt de fase van het stemmen  De leerlingen stemmen 
over de linkerkolom, dus over het geheel van de 5 kaartjes die ze voorgesteld heb-
ben als grondwetsartikel. De stemming kan gebeuren via handopsteking: wie is voor, 
wie is tegen en wie onthoudt zich? Heeft een tweederdemeerderheid voor gestemd, 
dan is de grondwet goedgekeurd en kan overgegaan worden naar de volgende 
stap: de grondwet concreet maken (zie punt 6).

6. In deze stap concretiseren de leerlingen de verschillende grondwetsartikelen  Ze 
bespreken met elkaar een voor een de grondwetsartikelen en zoeken naar concrete 
toepassingen die ze kunnen opnemen in een reglement voor hun school  
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 Voorbeelden: 
 Wat betekent concreet dat geen enkele leerling gediscrimineerd mag worden? Welke 

straf wordt er gegeven als dat wel gebeurt? 
 Op welke manier organiseren we concreet inspraak op school? 

Tips om bepaalde obstakels tijdens het spelverloop weg te nemen

Mogelijke obstakels Tips

De leerlingen komen nauwelijks of niet tot debat  
Er is geen besluitvormingsproces waardoor ze 
de ervaring missen om via overleg samen tot een 
consensus en een gemotiveerd besluit te komen 

Stimuleer de leerlingen om hun stellingen 
te onderbouwen met argumenten en 
tegenargumenten  Dat kan het debat op gang 
trekken of weer leven inblazen 
Het kan leiden tot nieuwe inzichten (bijvoorbeeld 
welke artikelen veeleer thuishoren in een 
reglement dan in een grondwet) 

De leerlingen verzeilen in oeverloze discussies, 
waardoor ze niet tot een eindresultaat komen 

Maak de leerlingen duidelijk wat het doel van de 
overlegfase is: ondanks de meningsverschillen 
toch een consensus bereiken over welke 
kaartjes naar de linkerkolom verhuizen of uit de 
linkerkolom moeten verdwijnen  Lukt het daarna 
nog niet, dan kunt u een stemming inlassen 
per artikel dat moet verhuizen  Bij die stemming 
volstaat een gewone meerderheid (dus de helft 
plus één) 

De leerlingen vinden dat er minder dan 5 (of meer 
dan 5) artikelen in de grondwet moeten staan 

Daar is geen bezwaar tegen, zolang de 
voorgestelde artikelen maar passen in een 
grondwet (en niet veeleer in een concreet 
reglement thuishoren)  Het belangrijkste is 
dat de leerlingen nadenken over hun keuzes, 
argumenten aanvoeren, debatteren, goed naar 
elkaar luisteren enzovoort 

16 Grondwetsartikelen waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken

Leerlingen kunnen 
mee beslissen over 

buitenschoolse 
activiteiten 

Iedere leerling mag 
op de leerlingenraad 
een vraag stellen of 

aandacht vragen voor 
een probleem 

Beslissingen die op 
de leerlingenraad 
genomen worden, 
moeten aan alle 

leerlingen bekend 
gemaakt worden 

Leerlingen hebben 
respect voor elkaar en 
voor de leerkrachten 

en omgekeerd 

Reclame op school is 
niet toegestaan 

Leerlingen hebben 
inspraak in het 

schoolreglement 

Pesten wordt streng 
bestraft 

Alle leerlingen worden 
op dezelfde manier 

bestraft wanneer 
ze dezelfde regel 

overtreden 

Leerlingen hebben 
inspraak op school 

Gsm’s moeten in de 
klas uitgezet worden 

Het schoolreglement 
wordt voor iedere 

leerling op dezelfde 
manier toegepast 

Geen enkele leerling 
mag gediscrimineerd 

worden 

De leden van de 
leerlingenraad mogen 
zelf kiezen wanneer ze 

vergaderen 

Wie tijdens de 
leerlingenraad zijn of 

haar mening geeft, kan 
daarvoor niet gestraft 

worden 

Fysiek geweld 
is op school niet 

toegestaan 

Wanneer een 
leerling of leerkracht 

spreekt tijdens de 
leerlingenraad, wordt 

naar hem of haar 
geluisterd 
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Leerlingen kunnen mee beslissen 
 over buitenschoolse activiteiten 

Iedere leerling mag op de leerlingenraad  
een vraag stellen of aandacht vragen voor een probleem 

Beslissingen van de leerlingenraad, moeten aan alle 
leerlingen bekend gemaakt worden 

Leerlingen hebben respect voor elkaar  
en voor de leraren en omgekeerd 

De leden van de leerlingenraad mogen  
zelf kiezen wanneer ze vergaderen 

Reclame op school is niet toegestaan 

Leerlingen hebben inspraak in het schoolreglement 

Pesten wordt streng bestraft 
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Alle leerlingen worden op dezelfde manier bestraft  
wanneer ze dezelfde regel overtreden 

Wie tijdens de leerlingenraad zijn of haar mening geeft,  
kan daarvoor niet gestraft worden 

Leerlingen hebben inspraak op school 

Gsm’s moeten in de klas uitgezet worden.

Het schoolreglement wordt voor iedere leerling  
op dezelfde manier toegepast 

Geen enkele leerling mag gediscrimineerd worden 

Fysiek geweld is op school niet toegestaan 

Wanneer een leerling of leraar spreekt tijdens de 
leerlingenraad, wordt naar hem of haar geluisterd.
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C De scheiding der machten

Weten: Welke machten zijn er? (blz . 52)

Doen: Waarom moeten de machten gescheiden zijn? 
(blz . 52)

Deze oefening wil laten aanvoelen dat de machten echt wel gescheiden moeten zijn  Dat is 
de beste garantie voor ieders vrijheid  Toch is die redenering niet altijd evident  De scheiding 
der machten leidt soms tot zeer emotionele discussies  Soms wil de burger zijn rechtvaardig-
heidsgevoel laten primeren op het principe van de scheiding der machten  Met deze oefening 
kan uitgelegd worden dat dan een mechanisme in werking treedt dat de willekeur heel dichtbij 
brengt  
De situaties in die oefening kunnen slechts worden vermeden door de machten te scheiden  
De rechter in “Nachtmerrie” mag geen betrokken partij zijn, hij mag de wet niet zelf schrijven of 
herschrijven en hij mag ze ook niet laten toepassen  
Dezelfde redenering geldt voor de zogenaamde droom in het 2e geval  Een scheidsrechter 
moet onafhankelijk zijn en hij mag uiteraard het reglement niet zomaar aanpassen aan de 
omstandigheden  

Weten: Wie zijn de drie machten? (blz . 53)

Doen: Verbind (blz . 54)

Wetten maken  .............................................WM  ......parlement 
Wetten uitvoeren  ........................................ UM  ......regering 
Wetten interpreteren en rechtspreken ....... RM  ......hoven en rechtbanken 

Doen (blz . 54)

Misschien is het goed om het eerste voorbeeld gezamenlijk op te lossen  

NA DE SCHOOLFUIF 
Uitvoerende macht: het verkeersreglement is een koninklijk besluit. Daarin wordt bepaald dat 
een fietser in het donker niet zonder licht mag rijden. De regering heeft als uitvoerende macht 
de politie belast met de controle op de naleving van het verkeersreglement  Tot dusver dus 
geen probleem 

RUG AAN RUG 
In dit geval is de scheiding der machten niet aanwezig  De leraar met toezicht bepaalt zelf wat 
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kan en wat niet kan (wetgevend)  Hij plakt daar zelf ook een straf op (uitvoerend) en bestraft 
bovendien de leerling die de regel overtreedt die hijzelf heeft uitgevaardigd (rechterlijk)  
Waarom is dat zo? Is een school een democratische rechtsstaat? Moet een school een demo-
cratische rechtsstaat zijn? 

SIGARETJE PAFFEN 
Hier is wel een scheiding der machten aanwezig:

 ● wetgevend: schoolbestuur, directie, ouders en leerlingen stellen het schoolreglement op;
 ● uitvoerend: de leraar met toezicht;
 ● rechterlijk: het begeleidingsteam (vier leraren).

Starten (blz . 57)

U legt indien nodig het verschil uit tussen de verschillende straffen  
Daarna beoordelen (en veroordelen) de leerlingen de verdachten  Dat kan op zeer uiteenlo-
pende manieren gebeuren, afhankelijk van de tijd die u eraan besteedt. 
U kunt de leerlingen op een zeer informele manier te werk laten gaan  In dat geval overleggen 
ze in groepjes en proberen ze samen tot een veroordeling of vrijspraak te komen  Ze moeten 
dan wel verklaren waarom ze voor die oplossing opteren. Worden ze het niet eens, dan kunnen 
ze toch uitleggen hoe dat komt  
Wie meer tijd heeft, kan deze opdracht uitwerken als een rollenspel. U hebt dan een rechter, 
een openbare aanklager, een jury en een verdachte nodig. Elk speelt zijn rol. De aanklager 
leest de aanklacht voor. Hij ondervraagt ook de verdachte. De advocaat verdedigt zijn cliënt. 
De rechter leidt alles in goede banen  De jury hakt de knoop door  Als u opteert voor het rollen-
spel, kunt u de jury erop wijzen dat ze ook verschillende zaken kan beoordelen. U hoeft ook 
niet alle zaken uit te werken  

In de realiteit kan een rechter niet zomaar om het even welke straf geven  Hij is gebonden aan 
de straffen die in de strafwetten bepaald worden 
Suggestie: U kunt in de opdracht gevallen voorleggen die aansluiten bij recente rechtszaken, 
bijvoorbeeld een geval over pesten op het werk (of op school), een juwelier die een inbreker 
doodschiet, …

Weten: Hoe is het gerecht in België georganiseerd? 
(blz . 60-63)

De organisatie van het gerecht is in volle evolutie  In 2014 werden familierechtbanken geïn-
stalleerd en werd het aantal grechtelijke arrondissementen van 27 naar 12 teruggebracht  De 
volgende jaren loopt de reorganisatie van de justitie verder 

De rechterlijke machtD
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Doen (blz . 64)

1  jeugdrechtbank 
2  familierechtbank
3  politierechtbank 
4  vredegerecht 
5  familierechtbank 
6  politierechtbank 
7  correctionele rechtbank

Weten: Hoorrecht (blz . 65)

Doen: Dader voor de rechter (blz . 66)

 ● Wat was het misdrijf in deze zaak? 
 Een jongen gooide een betonblok van een brug naar beneden  Dat kwam op een trein 

terecht  
 De bestuurder was op slag dood  

 ● Wat gebeurde er met Ralph? 
 Ralph ging vrijuit  

 ● Wat gebeurde er met Frederic? 
 De jeugdrechter stuurde Frederic eerst naar een instelling en daarna naar het assisenhof  
 In uitzonderlijke gevallen en wanneer de jongere ouder is dan 16, kan de jeugdrechter 

de zaak door een volwassenenrechtbank laten behandelen  In dit geval oordeelde de 
jeugdrechter dat er sprake was van uitzonderlijke omstandigheden  

 Bij een voorwaardelijke straf word je veroordeeld, bijvoorbeeld tot een bepaalde gevan-
genisstraf, die je pas moet uitzitten als je binnen een vooropgestelde tijd opnieuw een 
misdaad pleegt  Dit systeem geeft aan de veroordeelde dus een tweede kans  

 De rechter oordeelde dat er verzachtende omstandigheden waren  Verzachtende 
omstandigheden zijn een belangrijk element in onze rechtspraak  
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E Zonder persvrijheid geen 
democratische rechtsstaat

Weten: Welke opdracht hebben de media? (blz . 67-69)

Doen (blz . 69)

Weten (blz . 70)

Doen (blz . 71)

Democratie is geen verworven feit, het is niet vaststaand. Ook niet in onze maatschappij. Aan 
de democratie moet dagelijks gewerkt worden  De historische realiteit laat zien dat wie niet op 
zijn hoede is, kan verzeilen in een politiek systeem dat alle democratische verworvenheden 
overboord gooit, dat de rechtsstaat zelf uitschakelt. Vandaar de tekst en deze oefening. Ze 
wijzen de leerlingen erop dat democratie niet vanzelfsprekend is  

 Het eerste fragment toont duidelijk aan dat er in nazi-Duitsland geen plaats was voor 
de scheiding der machten  De leider van de NSDAP beschikte over de drie machten  
Bovendien werd hij niet geruggensteund door wetgevende bepalingen, zoals dat in een 
rechtsstaat het geval is, maar door zijn verwezen lijkingen. Dat alles maakte Hitler tot de 
enige leider in Duitsland  

 • principe 2
 • principe 1
 • principe 3 en 5
 • principe 1 en 4 

Dicatatuur en democratieF

1

2
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G Hoe democratisch ben ik?

Afsluiten: Rokeach (blz . 73)
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Verkiezingen en partijen
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Vooraf

De burger en de politiek, dat is niet altijd een makkelijke relatie. De burger wantrouwt de poli-
tiek, keert zich af of laat betijen, zo blijkt uit heel wat onderzoek.

Het is nog maar de vraag of dit ‘laten betijen” wel mogelijk is, want met de politiek krijgen 
we allemaal te maken  Verkozen politici en regeerders nemen elke dag beslissingen die een 
enorme invloed uitoefenen op ons dagelijkse leven 

Politici beslissen over onze belastingen en sociale bijdragen en wat er met de inkomsten 
gebeurt  Met andere woorden zij beslissen ook waaraan en in wiens voordeel dat geld wordt 
besteed  Het is in het belang van elke burger om toe te kijken op het gevoerde beleid  

Daarom bekijken we in deze module hoe burgers kunnen deelnemen aan het politieke beleid 
en hoe ze hun verlangens aan de politici kenbaar kunnen maken en - misschien ook - doordruk-
ken  Politici hebben de verantwoordelijkheid om in het belang van de bevolking beslissingen te 
nemen. Verkozen worden betekent immers een mandaat, een opdracht van de kiezer uitvoeren. 

In deze module vindt u:

M
odu

le 3
A

B

C

D

E

Verkiezingen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 54

Partijen, lijstvorming en debat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
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M
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Doelstellingen

De doelstellingen van deze module komen overeen met de vakoverschrijdende eindter-
men. Concreet werken we hier aan:

Kennisinhoud:
 ● verkiezingen zijn voor de burger een belangrijk middel zijn om te participeren aan de 

democratische besluitvorming;
 ● verkiezingen zijn een middel om de rechtsstaat in stand te houden en te verbeteren (zie 

Module 2);
 ● de burger heeft ook andere middelen (belangengroepen, referenda, betogingen, peti-

ties   ) om te drukken op de politieke besluitvorming 

Vaardigheden
 ● een geldige stem uitbrengen; 
 ● kritisch omgaan met informatiestromen;
 ● op basis van informatie een gefundeerde positie innemen;
 ● gebruik maken van andere inspraakkanalen dan verkiezingen;
 ● aan de democratische besluitvorming participeren;
 ● als oefening verkiezingen organiseren 

Attitudes
 ● interesse tonen voor verkiezingen en politieke partijen;
 ● respect opbrengen voor verkiezingen als democratische procedure;
 ● het politieke burgerschap aanvaarden en minstens passief (= zich informeren) deelne-

men aan het politieke leven;
 ● respect opbrengen voor andere inspraakkanalen die de burger ter beschikking heeft  
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A Verkiezingen

Starten (blz . 82)

Laat de leerlingen een informatiemap aanleggen over de verkiezingen 
Interessantst is natuurlijk met deze module te werken naar aanleiding van verkiezingen  Dat 
biedt de gelegenheid om een pak informatie over die verkiezingen te verzamelen, van partijpro-
gramma’s tot verkiezingspropaganda. Die informatie kan verwerkt worden in een collage, ze 
kan gerangschikt worden per partij, per onderwerp, enzovoort. De leerlingen kunnen bijvoor-
beeld ook op zoek gaan naar de partijen en kandidaten die aandacht besteden aan de jeugd, 
aan de werkgelegenheid, aan sport en ontspanning, aan onderwijs. 
Zet de leerlingen bij voorkeur in groepjes aan het werk, geef hen een welomschreven opdracht. 
Elk groepje kan één partij, of één kandidaat, of één onderwerp volgen. Op die manier zal het 
kiesgebeuren minder chaotisch overkomen  
Als er geen verkiezingen in aantocht zijn, is het zinvol om stil te staan bij de lokale politiek. De 
leerlingen gaan na welke partijen in de gemeenteraad van hun gemeente of stad zetelen  Ze 
kunnen informatie verzamelen over de standpunten die partijen innemen rond een bepaalde 
problematiek  Ze kunnen ook nagaan hoe die partijen stemmen in de gemeenteraad  En hoe 
de inwoners van hun gemeente laten weten wat ze van bepaalde standpunten denken  
Een derde mogelijkheid is om na te gaan of er in het buitenland verkiezingen in aantocht zijn  
Welke informatie verschijnt daarover in onze media? Welke partijen spelen mee en welk pro-
gramma verdedigen ze? 

Doen: Uitspraken (blz . 83)

Laat de leerlingen de uitspraken lezen  Zij duiden aan met welke uitspraken zij het eens zijn (+) 
of niet eens zijn (-)  Daarna analyseren zij hun persoonlijke voorkeuren  
Verwerkingsmogelijkheden: 

 ● kies de uitspraak die het dichtst staat bij wat jij denkt van verkiezingen;
 ● kies de uitspraak die helemaal niet uitdrukt wat jij denkt van verkiezingen;
 ● motiveer je antwoord 

Tot slot kunnen de leerlingen de uitspraak die voor hen het meest van toepassing is, aan de 
klas voorstellen 

Doen: Voorwaarden (blz . 84)

Suggestie: u kunt de oefening eerst laten doen voor de federale en deelstaatverkiezingen, 
daarna voor de gemeenteraadverkiezingen en Europese verkiezingen 
De antwoorden bij de vraag aan welke voorwaarden iemand moet voldoen om te mogen 
stemmen, zijn niet lukraak gekozen. Vanuit die voorwaarden kunt u de geschiedenis van ons 
stemrecht inleiden 
Belastingen betalen, een diploma op zak hebben, man zijn, waren in het verleden voorwaarden 
om te mogen stemmen  Aan onze stemplicht is een lange strijd voorafgegaan 
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Je moet: Verkiezingen 
voor de 

gemeente- en 
provincieraad

Verkiezingen 
voor het 
Vlaams 

Parlement

Verkiezingen 
voor het 
federale 

parlement

Verkiezingen 
voor het 
Europees 
Parlement

18 jaar zijn x x x x

21 jaar zijn

Belastingen betalen

Een diploma van 
secundair onderwijs 
hebben

Belg zijn x x x x

De nationaliteit 
hebben van een van 
de landen van de 
Europese Unie

x
(Opm  1)

x
(Opm  3)

5 jaar of langer 
in België je vaste 
woonplaats hebben 
(gedomicilieerd zijn) 
als je de nationaliteit 
hebt van een land 
buiten de Europese 
Unie

x
(Opm  2)

Je burgerrechten niet 
verloren hebben in 
een rechterlijk vonnis

x x x x

Man zijn

Lid zijn van een 
politieke partij

OPMERKINGEN:
1.  Wie de nationaliteit heeft van een van de landen van de Europese Unie mag sinds okto-

ber 2000 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
2.  Wie de niet-Europese (EU) nationaliteit heeft van een land buiten de Europese Unie mag 

onder bepaalde voorwaarden sinds 2006 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
3.  Burgers van de Europese Unie stemmen voor het Europees Parlement voor vertegen-

woordigers van hun eigen land 

Opzoeken (blz . 85)

De voorwaarden om aan de verkiezingen te kunnen deelnemen zijn niet altijd dezelfde geweest  
Tussen 1831 en 1948 heeft zich een ware strijd afgespeeld voor het algemeen stemrecht  De 
meeste jongeren zijn zich daar niet van bewust  Zij gaan er meestal van uit dat stemrecht ver-
worven is zonder slag of stoot  Maar zelfs vandaag kan een thema als stemrecht voor migranten 
voor heel wat controverse zorgen in politieke debatten  Deze oefening werpt een licht op de 
strijd die aan ons stemrecht is voorafgegaan. Kopieer de bladzijden hierna, knip de kaartjes 
uit en geef de leerlingen een andere identiteit. Voor elke periode – de informatie is te vinden 
in het leerlingenmateriaal blz. 86 en 87 – bepalen de leerlingen nu of ze stemrecht hebben of 
niet  Bespreek tussendoor ook de resultaten  Dat kan het best door de stemgerechtigden apart 
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te zetten  In het begin zal de groep met stemgerechtigden zeer klein zijn  De jongeren zien 
die groep in de loop van de oefening groeien. Dat is één element. Een ander element is – en 
dat zal vooral spelen in klassen met (veel) meisjes – dat het heel lang duurt voor de vrouwen 
stemgerechtigd zijn  
Zelfs op het eind van de oefening mag niet iedereen stemmen  Wie mag er niet stemmen en 
waarom? Hoe staat de klas daartegenover? 
Het kan nuttig zijn om naar aanleiding van die oefening het thema stemrecht voor niet-Europese 
vreemdelingen aan bod te laten komen  Die optie is niet opgenomen in het leerlingenmateriaal 
om aan de leerkracht de kans te geven daar zelf de opportuniteit van te beoordelen  
U kunt nog de volgende informatie toevoegen aan het materiaal in de Werkmap voor de 
leerlingen: 

 ● In 1969 werd de leeftijdsgrens voor de gemeenteraadsverkiezingen verlaagd tot 18 jaar 
 ● De eerste verkiezingen voor het Europees Parlement vonden plaats in 1979 
 ● Vanaf 1981 werd de leeftijdsgrens voor de parlementen en provincieraden verlaagd tot 

18 jaar 
 ● In 1994 mochten inwoners van de Europese Unie deelnemen aan de Europese 

verkiezingen 
 ● Sinds 2000 mogen onderdanen van de Europese Unie stemmen bij de gemeenteraads-

verkiezingen van de Belgische gemeente waarin ze ingeschreven zijn 
 ● In 2004 werd beslist dat buitenlanders van buiten de Europese Unie onder bepaalde 

voorwaarden mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen (de eerste gemeen-
teraadsverkiezingen na die beslissing vonden plaats in 2006):
• 5 jaar ononderbroken in België gedomicileerd zijn
• zich inschrijven op een kieslijst
• een verklaring ondertekenen dat hij/zij de Belgische wetgeving zal respecteren.

Een andere identiteit: 

Naam: Jules Verheecke 
Nationaliteit: Belg  
Geslacht: m 
Leeftijd: 18 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: universiteitsstudent
Andere:  — 

Naam: Pierre Aspe 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 21 
Betaalt belastingen: 
1831: 5 gulden 
1848: 23 BEF  1893: 35 BEF 
Beroep: rijkswachter op het platteland 
Andere:  —

Naam: Florian Verhaeghe 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 24 
Betaalt belastingen: 
1831: 40 gulden 
1848: 50 BEF  1893: 80 BEF 
Beroep: stagiair-advocaat in Diest 
Andere: eigenaar onroerend goed t.w.v. 5000 
BEF

Naam: Erik Buffel 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 45 
Betaalt belastingen: 
1831: —
1848: —  1893: 5 BEF
Beroep: landbouwknecht 
Andere: ongehuwd
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Naam: Felice Casagrande 
Nationaliteit: Italiaan 
Geslacht: m 
Leeftijd: 27 
Betaalt belastingen: 
1831: 8 gulden 
1848: 15 BEF
1893: 25 BEF 
Beroep: kleermaker in Nijvel 
Andere: vader van 3 kinderen 

Naam: Joris Vermeulen 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 50 
Betaalt belastingen: 
1831: 8 gulden 
1848: 12 BEF
1893: 5 BEF personele belasting op de woonst 
Beroep: binnenschipper 
Andere: vader van 10 kinderen 

Naam: Dries Bogaert    
Nationaliteit: Belg     
Geslacht: m     
Leeftijd: 34     
Betaalt belastingen:   
1831: 34 gulden      
1848: 60 BEF
1893: 5 BEF belasting op woonst 
Beroep: beenhouwer in Nijvel  
Andere: vader van 7 kinderen 

Naam: Wim Carels 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 55 
Betaalt belastingen: 
1831: 12 gulden 
1848: 43 BEF
1893: 5 BEF personele belasting op woonst  
Beroep: parochiepriester op het platteland 
Andere: heeft seminarie gevolgd 

Naam: Adriën Dierickx 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 40 
Betaalt belastingen: 
1831: 35 gulden 
1848: 41 BEF  1893: 100 BEF 
Beroep: landbouwer in Tienen 
Andere: totale jaarlijkse opbrengst van 
huurhuizen: 103 BEF 

Naam: Ewout Coorevitz 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 58 
Betaalt belastingen: 
1831: 17 gulden 
1848: 22,5 BEF  1893: 30 BEF 
Beroep: leraar in Brussel 
Andere: volgde les aan het Klein-Seminarie te
Roeselare 

Naam: Adelain Roose 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 63 
Betaalt belastingen: 
1831:  —
1848:  — 1893: 10 BEF 
Beroep: gepensioneerd dakwerker 
Andere:  —

Naam: Els Meerseman 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 24 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893: —
Beroep: huisvrouw 
Andere: moeder van 3 kinderen 

Naam: Fernand Provoost 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 65 
Betaalt belastingen: 
1831: 82 gulden 
1848: 50 BEF  1893: 150 BEF 
Beroep: dokter in Brussel 
Andere: grootvader van 30 kleinkinderen 

Naam: Eefje Vandaele 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 27 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  —
Beroep: secretaresse 
Andere: ongehuwd 

Naam: Linda De Brabandere 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 18 
Betaalt belastingen: 
1831:  —
1848:  — 1893:  —
Beroep:  boerendochter 
Andere:  — 

Naam: Anke Denneweth 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 30 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: fabriekarbeidster 
Andere: moeder van 6 kinderen 
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Naam: Belinda Vercaempst 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 21 
Betaalt belastingen: 
1831:  —
1848:  — 1893:  —
Beroep: meid bij de priester 
Andere: ongehuwd 

Naam: Patricia Verschaeve 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 35 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  —
Beroep: bakkersvrouw 
Andere: moeder van 1 kind

Naam: Elise Ceulemans 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 40 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848: 53 BEF  1893: 80 BEF 
Beroep: filosofe 
Andere: oorlogsweduwe 

Naam: Lot Van Nevel 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 60 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: gepensioneerd kapster 
Andere:  — 

Naam: Helga Vermandere 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 45 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: tekent illustraties 
Andere: moeder van 5 kinderen 

Naam: Nele Verhelst 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 65 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: huisvrouw 
Andere:  —

Naam: Floor Croonenbergs 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 50 
Betaalt belastingen: 
1831:  —
1848:  — 1893:  —
Beroep: verpleegster 
Andere:  —

Naam: Rita van Loocke 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 70 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: gepensioneerd vlaswerkster 
Andere:  —

Naam: Bieke Gevaert 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 55 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 1848:  — 1893:  — 
Beroep: werkloos 
Andere: weduwe en moeder van 6 kinderen, 
de twee oudsten vervullen momenteel 
hun dienstplicht 

Naam: Beatrijs Oens 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 75 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: religieuze 
Andere: 

Naam:
Nationaliteit:
Geslacht:
Leeftijd:
Betaalt belastingen:
1831:
1848:   1893:
Beroep:
Andere:

Naam:
Nationaliteit:
Geslacht:
Leeftijd:
Betaalt belastingen:
1831:
1848:   1893:
Beroep:
Andere:
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RESULTAAT: 
Naam Aantal stemmen in: 

1831 1848 1893 1919 1948 

1 Jules Verheecke - - - - -

2 Pierre Aspe - - - 1 1

3 Florian Verhaeghe - - - 1 1

4 Felice Casagrande - - - - -

5 Dries Bogaert - - 1 1 1

6 Adriën Dierickx - - 1+1 1 1

7 Erik Buffel - - 1 1 1

8 Joris Vermeulen - - 1+1 1 1

9 Wim Carels - 1 1+2 1 1

10 Ewout Coorevitz - - 1+2 1 1 

11 Adelain Roose - - 1 1 1

12 Fernand Provoost 1 1 1+2 1 1

13 Linda De Brabandere - - - - -

14 Belinda Vercaempst - - - - 1

15 Els Meerseman - - - - 1

16 Eefje Vandaele - - - - 1

17 Anke Denneweth - - - - 1

18 Patricia Verschaeve - - - - 1

19 Elise Ceulemans - - - 1 1 

20 Helga Vermandere - - - - 1

21 Floor Croonenbergs - - - - 1

22 Bieke Gevaert - - - 1 1

23 Lot Van Nevel - - - - 1

24 Nele Verhelst - - - - 1

25 Rita Van Loocke - - - - 1

26 Beatrijs Oens - - - - 1 
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B Partijen, lijstvorming en debat

Doen: Een partij en een programma (blz . 88)

De module linkt een kritische benadering van verkiezingen en partijen in de maatschappij aan 
de realiteit op school  Deze activiteit zet leerlingen aan om zelf een partij op te starten die in een 
leerlingenraad zal opkomen voor de belangen van de leerlingen op school  
Deze module gaat dus bewust een stap verder dan een simulatie  Binnen de school kunnen 
leerlingen opkomen voor de zaken die hen aanbelangen  Het leren participeren en het effectief 
participeren gaan samen. We verwijzen ook naar de ‘Informatiemap over democratie, burger-
zin en politiek’, module 1, hoofdstuk 4 Inspraak- en participatiemogelijkheden van jongeren. 
Blik met de jongeren ook terug op de voorbije activiteit  Hoe hebben zij samengewerkt? Heeft 
iedereen zijn mening kunnen vertolken? Is de beslissing binnen de groep op een democrati-
sche wijze genomen? Zo krijgen de leerlingen tijdens het leerproces systematisch impulsen 
om zich bewust te worden van democratische vaardigheden en attitudes 

Opzoeken: Invuloefening (blz . 89)

Partijen komen en gaan  Het politieke landschap is voortdurend in beweging  U kunt daarop 
inspelen of het gewoon vermelden  

Weten: Politieke partijen (blz . 89)

Meer achtergrondinfo over het ontstaan en de verschillen tussen de politieke partijen vindt u 
in de ‘Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek’, module 3, hoofdstuk 5 Politieke 
partijen en in onze brochure ‘Een klare kijk op politieke partijen’.

Doen: Een campagne en een lijst (blz . 97)

Bij het ontwerpen van de campagne en het opstellen van de kandidatenlijst is de terugblik erg 
belangrijk  De leerlingen moeten leren overleggen  Ze moeten beseffen dat iedereen recht 
heeft op een mening en dat je naar die mening moet luisteren, ook al kan deze oefening voor 
enig animo zorgen in de klas  
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Weten: De plaats op de lijst (blz . 98)

Opmerking betreffende de verdeling van de lijststemmen: het aantal lijststemmen van een par-
tij wordt gedeeld door twee  Daarna wordt gekeken naar het aantal voorkeurstemmen van de 
eerste kandidaat op de lijst  Heeft die kandidaat niet genoeg voorkeurstemmen om verkozen 
te zijn, dan krijgt die eerste kandidaat zoveel lijststemmen erbij als nodig is om verkozen te zijn. 
Blijven er genoeg lijststemmen over, dan krijgt de tweede kandidaat lijststemmen erbij. Dat 
gaat op dezelfde manier door tot er geen lijststemmen meer over zijn 

Extra (blz . 100)

Affichecampagnes zijn nog steeds een gangbaar communicatiemiddel, maar politicoloog 
Johan Ackaert betwijfelt of ze wel enig effect hebben. Reflecteer met de leerlingen over dit 
artikel: hoe ervaren zij een campagne, wat beïnvloedt hen, hoe vormen ze zelf een mening?

Doen (blz . 100)

De leerlingen kunnen in deze oefening vrijuit en creatief aan de slag 

Weten: Het verkiezingsdebat (blz . 100)

Doen: Debat (blz . 101)

Een leerling kan het debat modereren, of u kunt zelf als moderator optreden. 

Deze oefening kunt u beperken tot uw eigen klas of ook andere klassen erbij betrekken  In 
beide opties staan de leerlingen voor de bijkomende uitdaging dat ze zich voor een grotere 
groep moeten (leren) uitdrukken 

Deze oefening heeft de bedoeling om het debat een officieel karakter te geven. Wat de deel-
nemers aan het debat beweren, kan gefilmd worden. Zoals in de echte politiek kan hen later 
gevraagd worden om daarover verantwoording af te leggen  

Deze oefening mobiliseert de hele klas  Iedereen wordt tot actie aangezet  
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C Stemmen

Weten (blz . 102)

Informatie over hoe er in uw gemeente gestemd wordt, is te vinden op www.vlaanderen.be   
Op die site staat ook heel wat informatie over andere aspecten die met verkiezingen verband 
houden  

U kunt van daaruit ook doorklikken naar de site van de Dienst Verkiezingen van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken www.verkiezingen.fgov.be  Daar vindt u onder 
andere informatie over de federale kieswetgeving en alle uitslagen van voorbije federale, regio-
nale en Europese verkiezingen 

Op www.vlaanderenkiest.be, de verkiezingssite van het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur van de Vlaamse overheid, vindt u onder andere de verkiezingsuitslagen van voorbije 
Vlaamse en lokale verkiezingen 

Doen: Verkiezingen voor de leerlingenraad (blz . 104)

Hier kan gewoon gesimuleerd worden, maar de inzet en de motivatie zal veel groter zijn als 
de verkiezingen er werkelijk toe doen  En dat is het geval bij een echte verkiezing van een 
leerlingenraad  Die heeft namelijk als taak om op de school de belangen van de leerlingen te 
behartigen 

U zou een groepje leerlingen verantwoordelijk kunnen maken voor de organisatie van die 
verkiezingen 

Het is ook aangewezen om het onderscheid uit te leggen tussen een ‘stembureau’ en een 
‘stemopnemingsbureau’ (ook ‘telbureau’ genoemd).

 ● Stembureau: het woord ‘stembureau’ betekent enerzijds het stemlokaal (vaak in een 
school) waar de kiezers hun stem komen uitbrengen  Anderzijds betekent het de groep 
personen die zorgt voor de organisatie en het vlotte verloop van de stemmingen in het 
stemlokaal  

 Afhankelijk van haar grootte kan een gemeente een of meer stembureaus inrichten  Een 
stembureau bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, vier bijzitters, 
vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris 

 ● Stemopnemingsbureau: hier worden de stemmen geteld. 
 In stembureaus waar met potlood en papier wordt gestemd, worden de stembiljetten met 

de uitgebrachte stemmen in een harmonicaomslag of zak gestopt  Die wordt verzegeld 
en naar een stemopnemingsbureau gebracht  Er zijn aparte stemopnemingsbureaus 
voor de stembiljetten voor de Kamer, de gewest- en gemeenschapsparlementen en het 
Europees Parlement  
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Voor stembureaus waar met de computer wordt gestemd, is er geen telling nodig. De uitge-
brachte stemmen staan op usb-sticks. Die gaan, samen met de uitgeprinte stembiljetten die 
in een stembus waren gestopt, in een verzegelde omslag naar het kantonhoofdbureau. Daar 
gebeurt het tellen van de stemmen digitaal 

Na afloop van de verkiezingen wordt de procedure het best geëvalueerd. De leerlingen kunnen 
hier een essentiële bijdrage leveren op voorwaarde dat ze die evaluatie grondig voorbereiden. 
Die voorbereiding is opgenomen in het leerlingenmateriaal  Als de leerlingen ernstige tekort-
komingen en/of fouten vaststellen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat er in de toekomst een 
plan komt dat die fouten onmogelijk maakt  
Het algemene resultaat kan dus positief uitvallen, maar misschien moet er op bepaalde punten 
toch worden ingegrepen  Het is aan de leraar erop toe te zien dat aan alle voorwaarden om tot 
eerlijke verkiezingen te komen, is voldaan. 

Extra: De verkiezingsuitslag (blz . 105)

Antwoorden:

 ● N-VA haalde de meeste stemmen 
 ● Op Open Vld stemden 556 630 kiezers 
 ● CD&V heeft 19 zetels 
 ● Vlaams Belang behaalde 18,5% van de stemmen.
 ● Voor sp a (nu Vooruit) zitten er 13 volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement 
 ● PVDA is de kleinste partij in het Vlaams Parlement 
 ● 4,95% van de kiezers hebben blanco of ongeldig gestemd.
 ● 4 238 274 kiezers brachten een geldige stem uit 

Weten: De coalitievorming (blz . 107)

Doen (blz . 108)

Een antwoord op de eerste twee vragen vinden de leerlingen in de tekst op blz  107  
 ● Wat is een coalitie? 

 Twee of meer partijen die samen de meerderheid van de zetels in het parlement hebben 
en afspreken om samen te regeren of te besturen  

 ● Waarom vormen verschillende partijen een coalitie? 

CoalitievormingD
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Participatie op schoolE

 Meestal is geen enkele partij groot genoeg om helemaal alleen de meerderheid van de 
zetels te behalen en alleen te regeren  Twee of meer partijen kunnen wel een meerder-
heid vormen in het parlement en afspreken om samen te regeren  

Voor de andere gegevens verwijzen wij naar de onderstaande opzoekopdracht 

Opzoeken (blz . 108)

Weten: Een schoolraad en leerlingenraad in je school 
(blz . 109)

Doen (blz . 110)

Afsluiten (blz . 110)

Deze module heeft een heel sterke projectmatige inslag  De betrokkenheid van de leerlingen 
is groot: ze organiseren niet alleen zelf verkiezingen, ze geven ook een inzet aan die verkiezin-
gen  Vandaar deze afsluiter  Het is belangrijk om de resultaten van hun werk op te volgen en 
te beoordelen, zeker als bijvoorbeeld de directie zich geëngageerd heeft om een en ander te 
realiseren 
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Vooraf
Samenleven vraagt om afspraken. In België bestaan er tal van regels die orde moeten brengen 
in de samenleving. Afhankelijk van de overheid die ze uitvaardigt, spreken we van beslui-
ten, decreten, ordonnanties, wetten, verdragen enzovoort. Ze kunnen van toepassing zijn op 
verschillende niveaus: gemeentelijk, provinciaal, gewesten en gemeenschappen, federaal, 
internationaal 

Toen België in 1830 onafhankelijk werd, legde de Grondwet een unitaire staatsstructuur vast. 
Dat betekende onder andere dat het bestuur van het land berustte bij één parlement en één 
regering  Daarnaast bestond er een gemeentelijke en provinciale overheid 

Af vlug bleek dat er belangrijke culturele en regionale verschillen bestonden  Op een vreed-
zame manier (compromiscultuur) werd gezocht naar een bestuursvorm die aan de verschillen 
tegemoetkwam  Naast de federale overheid ontstonden er gemeenschappen en gewesten 

In deze module bekijken we van nabij die verschillende overheidsniveaus  Maar we doen dat 
vanuit een specifieke invalshoek: de afvalproblematiek. Die vormt de rode draad door de hele 
module  De afvalproblematiek is een dankbaar uitgangspunt om te onderzoeken hoe de poli-
tieke besluitvorming op de verschillende overheidsniveaus tot regels leidt  We beginnen met 
het niveau dat het dichtst bij ons staat – de gemeente – en verkennen verder de andere niveaus 
in steeds verwijdende cirkels: de provincie, Vlaanderen, België en de Europese Unie.

In deze module vindt u:

A

B

C

D

De gemeente   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Vlaanderen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 70

België   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Europa  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 74
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Doelstellingen

De doelstellingen van deze module komen overeen met de vakoverschrijdende eindtermen.  
Concreet werken we hier aan:

Kennisinhoud: 
 ● de overheden en instellingen zijn de institutionele kaders waarbinnen de besluitvorming 

op een democratische wijze geregeld wordt;
 ● de werking van die overheden en instellingen is nog niet perfect, maar wordt nog voort-

durend bediscussieerd en bijgestuurd, vanuit kritische reflectie vanuit de maatschappij;
 ● de samenstelling, werking en bevoegdheden van de politieke overheden en instellingen; 

duiding van bijvoorbeeld journaal en politieke artikels;
 ● vanuit het oogpunt van de mondialisering het groeiende belang van de instellingen en 

besluitvorming van Europese en internationale instellingen;
 ● gelijkenissen en verschillen tussen de formele besluitvorming op verschillende niveaus;
 ● voor- en nadelen van alternatieve besluitvormingsprocedures  

Vaardigheden
 ● binnen de overheden en instellingen gericht informatie opvragen en analyseren;
 ● stappen uitstippelen en ondernemen om te participeren aan of te reageren op de 

besluitvorming;
 ● een democratische besluitvormingsprocedure uitwerken en naleven;
 ● met elkaar in discussie treden en een beargumenteerd standpunt innemen;
 ● een concrete actie zo opzetten dat ze maximaal kans op slagen heeft 

Attitudes
 ● positief-kritisch staan tegenover de politieke overheden en instellingen;
 ● bereid zijn om positief-kritisch mee te denken over het optimaliseren van de overheden 

en instellingen;
 ● wensen te participeren aan de besluitvorming;
 ● zich inzetten om tot een democratische besluitvorming te komen 
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Starten (blz . 116)

In de startopdracht verkennen de leerlingen hun directe leefomgeving en hoe daar met afval 
omgegaan wordt  Iedereen kan zich herkennen in een aantal goede maar ook minder goede 
voorbeelden  De startopdracht leidt tot de conclusie dat er wel degelijk afspraken en regels 
nodig zijn om met ons afval om te gaan. Als iedereen zomaar wat doet, dan wordt het een 
puinhoop 
Die regels worden door de overheid op een democratische manier afgesproken en uitgevoerd 
en waar nodig ook afgedwongen  

Opzoeken (blz . 118)

Het antwoord op bepaalde vragen kan van gemeente tot gemeente verschillend zijn  Dat komt 
omdat de gemeenten heel wat vrijheid en autonomie gekregen hebben bij het uitvoeren van 
hun taken  

Weten: Wat doet de gemeente (blz . 119) 

Het kan zinvol zijn om met uw klas het gemeentehuis te bezoeken en kennis te maken met 
verschillende gemeentediensten. Wat de leerlingen opgezocht hebben, wordt op die manier 
aanschouwelijk en concreet 

Op de website van de gemeente staat gewoonlijk actueel nieuws, informatie over de verschil-
lende diensten die de gemeente aanbiedt, contactpersonen, adresgegevens, openingsuren, 
veel gestelde vragen enzovoort  
Daarnaast geven de gemeenten een informatieblad uit, met nuttige en interessante informatie 
over het leven in de gemeente en de belangrijkste beslissingen van het gemeentebestuur 

Opzoeken (blz . 119)

De gemeente doet uiteraard meer dan een afvalbeleid voeren  We laten de leerlingen zoeken 
naar concrete voorbeelden van andere gemeentetaken 

De gemeenteA
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Weten: Wie doet wat in de gemeente (blz . 120) 

Regels over huisvuilophaling, de kostprijs van een vuilniszak, de werking van het container-
park, …. : in elke gemeente is er een bestuur (het college van burgemeester en schepenen) dat 
dit in goede banen moet leiden en in elke gemeente is er een gemeenteraad die het bestuur 
controleert en de gemeentelijke reglementen moet goedkeuren   

Deze twee-deling van enerzijds een democratisch verkozen vertegenwoordiging die regels met 
een meerderheid moet goedkeuren en die controleert, en anderzijds de uitvoerende macht die 
bestuurt, zullen we doorheen heel deze module terugvinden. Ze vormt de essentie van onze 
democratische overheden op de verschillende bestuursniveaus 

Extra info over de werking van de gemeenteraad

Burgers kunnen steeds een gemeenteraad bijwonen en de verslagen inkijken  Maar een 
gemeenteraad bespreekt vaak erg technische dossiers, zoals budgetwijzigingen of de aan-
besteding van een aankoop door de gemeente  Als u als leraar gebruik wil maken van de 
documenten van de gemeenteraad, dan maakt u het best vooraf een selectie. Sommige steden 
(onder andere Leuven, Gent en Antwerpen) hebben ook een audioverslag van de gemeente-
raad wat de sfeer van de debatten uiteraard beter weergeeft 

De gemeenteraad wordt samengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad en komt 
meestal één keer per maand samen, behalve in de vakantieperiode.
De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda op, maar de gemeenteraadsleden kunnen 
tot drie dagen voor de zitting nog eigen agendapunten toevoegen 
De agenda wordt ten minste zeven dagen voor de vergadering opgestuurd aan alle 
gemeenteraadsleden 

Om geldig te kunnen beraadslagen moeten er minstens de helft + 1 van de gemeenteraads-
leden aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, kan de voorzitter een of meer buitengewone 
vergaderingen beleggen. Verschijnt een agendapunt voor de derde keer, dan kan er geldig 
over beraadslaagd worden, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De gemeenteraad beslist bij meerderheid  Elk voorstel heeft dus de helft + 1 van de stemmen 
nodig, om goedgekeurd te worden. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Weten: De provincie (blz . 120) 
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Doen (blz . 122)

De leerlingen staan stil bij wat ze zelf aan afval hebben geproduceerd gedurende de afgelopen 
week en wat er met dat afval zou gebeuren (gerecycleerd of niet?)  We gebruiken dit lijstje ver-
der (Doen blz 123) om de rangorde voor het behandelen van afval te illustreren  

Extra (blz . 122)

Wat we zelf weggooien, is lang niet alle afval die geproduceerd wordt. Bij de enorme hoeveel-
heden productieafval en verpakkingsafval staan we hier even stil 

Weten (blz . 123 )

De rangorde om afval te benaderen, wordt ook wel de ladder van Lansink genoemd. Deze 
rangorde is de internationale standaard voor afvalbeleid 

Doen (blz . 123)

Om de rangorde aanschouwelijk te maken, kunt u een ladder in de klas zetten of een ladder 
tekenen op het bord  
De leerlingen schrijven op post-its wat ze de afgelopen week hebben weggegooid en nemen 
de foto’s van de startopdracht bij de hand. 

Voor elk item gaan we in een klasgesprek na wat er mee gebeurt en kleven de leerlingen de 
post-its en foto’s op de juiste sport van de ladder. 
In een tweede ronde zoeken de leerlingen naar oplossingen om de verschillende items naar 
een sport lager te krijgen of zelfs helemaal te vermijden  

Weten (blz . 124)

Deze tekst gaat dieper in op de Ladder van Lansink en maakt de verschillende sporten op die 
ladder concreet en aanschouwelijk  
Hoewel de vijf leesteksten een geheel vormen, hebben we ervoor gekozen om ze niet allemaal 
na elkaar op te nemen  Ze worden regelmatig afgewisseld met praktische oefeningen  Met 
die aanpak zullen de leerlingen makkelijker de nieuwe inzichten kunnen verwerken  Sommige 
oefeningen kunt u zowel individueel als klassikaal laten doen  

Doen (blz . 125)
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Opzoeken: Verbrandingsovens (blz . 127)

Er zijn in Vlaanderen heel wat verbrandingsovens. Enkele voorbeelden: Antwerpen, Doel, 
Willebroek, Grimbergen, Wilrijk, Drogenbos, Houthalen-Helchteren,…

Een verbrandingsoven mag niet zomaar gebouwd worden  Er zijn twee vergunningen voor 
nodig: een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning. Het verkrijgen van deze 
vergunningen vereist het doorlopen van de verschillende procedures  
Bedrijven die een milieuvergunning (klasse1) voor een bepaald type verbrandingsoven willen, 
moeten die vergunning aanvragen bij de deputatie van de provincie  
Dan begint een onderzoek, worden er adviezen gevraagd en doet de deputatie een uitspraak. 
Tegen de uitspraak van de deputatie kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Minister 
van Leefmilieu  

Doen: emeenteraad (blz . 127 )

Verdeel de rollen en zorg voor een duidelijke structuur van het debat  De rol van de voorzitter 
van de gemeenteraad is zeer belangrijk om het debat in goede banen te leiden  De voorzitter 
moet een neutrale rol aannemen en ervoor zorgen dat iedere mening aan het woord komt 

De schepen van Leefmilieu en de burgemeester schetsen eerst het probleem 
Vervolgens geven de gemeenteraadsleden hun mening en wordt er gezocht naar een moge-
lijke oplossing  

Laat de klas voldoende debatteren en zoeken naar een compromisvoorstel dat door een ruime 
meerderheid wordt gesteund  
Pas wanneer duidelijk is dat er een goed compromis bereikt is, wordt er gestemd. 
…
Op de volgende pagina vinden de leerlingen hoe het er in een bepaalde gemeente echt aan 
toe ging  Lees het krantenartikel pas na het debat  Dat maakt de verrassing wellicht groter 

Weten: Vlaanderen maakt regels voor ons afval (blz . 128 )

Het afvalbeleid in Vlaanderen vindt zijn wettelijke basis in het Materialendecreet  Dit decreet 
bouwt eigenlijk verder op een Europese Richtlijn: namelijk de Europese kaderrichtlijn (EG) 
2008/98 voor het beheer van afvalstoffen. 

Het Materialendecreet omvat de basisprincipes en wordt verder uitgevoerd via Besluiten van 
de Vlaamse Regering, ministeriële besluiten en omzendbrieven. 

Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstof-
fen, het VLAREMA, is zo een Besluit van de Vlaamse Regering. Het bevat meer gedetailleerde 
voorschriften over afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht 
en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid  

De Vlaamse Minister voor Leefmilieu is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid  
Ze heeft hiervoor een administratie (het ministerie voor Leefmilieu, Natuur en Energie) en de 
OVAM  (www.ovam.be) 
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Over haar beleid wordt de minister ondervraagd in het Vlaams Parlement, in het bijzonder in 
de Commissie Leefmilieu  

Heel wat achtergrondinformatie over wat er met ons afval gebeurt, kunt u op de volgende sites 
vinden: 

http://www.ovam.be/onderwijs 

http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#afval

http://www.vlaamsparlement.be/vp/commissies/index.html

www.belgium.be/nl/leefmilieu/duurzaam_consumeren/afval/recycleren/, 

Extra: Het Vlaams Parlement (blz . 129)

Doen (blz . 129)

Extra: Wat doet het Vlaams Parlement? (blz . 130)

Extra: De Vlaamse Regering (blz . 130)

Doen (blz . 131)

Extra: De bevoegdheden van Vlaanderen (blz . 131)

De opsomming van de bevoegdheden wordt hier geconcretiseerd met voorbeelden  Die 
kunnen duidelijk maken dat de Vlaamse overheid bezig is met zaken die de burger echt aan-
belangen  Het wordt nog concreter als u voorbeelden geeft (of die door de leerlingen laat 
zoeken) uit hun eigen leefwereld (onderwijs, vervoer, jeugdbeleid, sport, toerisme, verkeer,…)

Voor dit onderdeel kunt u ook gebruikmaken van de klasposter uit ons educatieve materi-
aal waarop de Vlaamse (en federale en Europese) bevoegdheden zijn opgesomd en 
uitgebeeld met tekeningen  (zie http://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/

lespakketten-en-educatief-materiaal/set-van-6-klasposters)
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C België

Weten (blz . 131) 

Op vlak van leefmilieu en gezondheid zijn er een aantal bevoegdheden die door de federale 
overheid worden uitgeoefend, maar de meeste verantwoordelijkheid ligt toch bij de gewesten.

Een overzicht van de federale bevoegdheden

We geven een overzicht met een concreet voorbeeld van de bevoegdheden  Het belangrijkste 
is dat de leerlingen begrijpen dat besluitvorming voorkomt op elk niveau en dat elk niveau zijn 
eigen bevoegdheden heeft  Bepaalde bevoegdheden komen terug op verschillende niveaus  
Zoals bijvoorbeeld de milieubevoegdheid, waar niet alleen de deelstaten maar ook de federale 
overheid en Europa bevoegdheden hebben. Al die niveaus kunnen, binnen hun bevoegdhe-
den, initiatieven nemen. 

Uitgebreide informatie over de klimaatbevoegdheid en de andere bevoegdheden van de fede-
rale overheid vindt u op www.belgium.be 

U kunt hier ook gebruikmaken van onze klasposters over de Vlaamse, federale en Europese 
bevoegdheden (zie www.dekrachtvanjestem.be)  

Extra 

U kunt analoog met de Vlaamse overheid ook dezelfde oefening maken voor de federale 
overheid  

 ● Welke partijen hebben zetels in de Kamer?
 ● Wie zit er in de federale regering? 
 ● Welke bevoegdheid heeft elke minister? 
 ● Maak een collage van de federale regering 

De leerlingen kunnen de antwoorden zoeken op de website van de Kamer 
www.dekamer.be en op www.belgium.be   
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Weten: Europa maakt regels  voor de lidstaten van de EU 
(blz .135)

Weten: Het Europese afvalbeleid (blz .136) 

De basis voor ons milieubeleid in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, ligt bij de Europese Richtlijn. 
Elke lidstaat moet die Richtlijn in zijn land omzetten in nationale (of regionale) wetgeving en 
invoeren  Elke lidstaat kan ervoor kiezen om strengere regels te maken dan de Europese 
Richtlijnen, maar niet minder strenge.

Extra: Oplader (blz 136)

Extra: Niet alleen een Europees probleem (blz 137)

Strenge regels bij ons, kunnen ook negatieve gevolgen hebben. Het krantenartikel illustreert 
dat  Met afval valt immers grof geld te verdienen en afval dumpen in ontwikkelingslanden is een 
groeiende winstgevende handel  

Doen: Stellingen (blz 138) 

Verdeel de klas in groepjes van 5 leerlingen  
Elk groepje gaat aan een tafel zitten waar een stelling in het 
midden op een groot blad geschreven staat  Het blad is met 
een dikke lijn in twee helften verdeeld  Boven die lijn komen 
de pluspunten of de argumenten voor, onder die lijn komen 
de minpunten die de leerlingen kunnen bedenken bij de 
stelling 

Elk groepje krijgt 5 minuten de tijd om over een stelling argumenten pro en contra te noteren  
Na 5 minuten schuiven de leerlingen door naar een andere stelling  De groepjes hoeven niet 
samen te blijven, maar kunnen telkens opnieuw gemixt worden.
Wanneer ze bij een volgende stelling komen, gebruiken ze een nieuwe kleurstift om hun argu-
menten te noteren. Een argument dat er al staat, wordt niet herhaald. Bedoeling is om bij de 
argumenten die al op het blad staan, nog extra argumenten te bedenken.

Zo gaan we verder tot iedereen alle stellingen heeft gezien  Het wordt vast steeds moeilijker 
om nog nieuwe argumenten te bedenken  Creatief en goed doordenken is dus de opdracht!

Stelling

Argumenten voor 
deze stelling

Argumenten tegen 
deze stelling
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De stellingen (hieruit zoveel stellingen kiezen als u groepjes maakt):
1. Als iedereen bewuster met afval omgaat, dan is er geen afvalprobleem.
2. Sluikstorten beboeten heeft geen enkel effect 
3. Mensen moeten hun afval gratis naar een containerpark kunnen brengen  
4. De overheid moet plastic verpakkingen verbieden 
5. Producten zonder verpakking moeten goedkoper zijn dan producten in een verpakking 
6. Drank in plastic flessen moet verboden worden.
7. Wie defecte elektrische apparaten inruilt, krijgt een fikse korting bij aankoop van een 

nieuw apparaat 
8. De overheid moet in geld voorzien om alle plastic afval uit zee op te ruimen 
9. Bedrijven die betrapt worden op illegaal afvalstorten, moeten alle kosten voor de oprui-

ming betalen en een fikse boete erbij.
10. Het is normaal dat er bedrijven zijn die geld willen verdienen aan het dumpen van afval  

De landen waar het afval gedumpt wordt, moeten zelf maar zorgen voor wetten en 
regels 

Weten (blz . 139)

Het samenvattende schema van onze overheden met vertegenwoordiging en bestuur  De rech-
terlijke macht zit hier niet in vervat, maar werd behandeld in de module 2 van de map.

Afsluiten (blz . 140)

Een dag in mijn leven… . Welke overheid zorgt ervoor 
dat alles vlot verloopt vandaag? 

Nr. Welke overheid?

1 Klokradio op half zeven, ik sta op met StuBru.
Wie is bevoegd voor media?

De Vlaamse gemeenschap

2 Vlug onder de douche, om wakker te worden.
Wie zorgt er voor watervoorziening?

Het Vlaamse Gewest 

3 Vandaag een eitje bij het ontbijt 
Wie zorgt voor de voedselveiligheid?

Het federale niveau
Het Europese niveau

4 Het stortregent, gelukkig is de bus op tijd, in het trein- 
station zie ik mijn vriendin 
Openbaar vervoer:
• Wie organiseert het busvervoer?
• Wie organiseert het treinvervoer?

Het Vlaamse Gewest (De Lijn) 
Het federale niveau (NMBS)

5 We wandelen naar school. Eerste uur: wiskunde…
Wie is bevoegd voor onderwijs?

De Vlaamse gemeenschap
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6 Tijdens de pauze wordt er druk gepraat over de 
ontsnapping van enkele gevangenen uit de gevangenis 
Wie is bevoegd voor justitie?

Het federale niveau

7 Na school loop ik even langs bij mijn grootvader, hij moet 
formulieren invullen voor zijn pensioen 
Wie is bevoegd voor de sociale zekerheid (o a  de pensioen- 
regeling)?

Het federale niveau 

8 Ik haal nog net het begin van de baskettraining 
Wie is bevoegd voor het sportbeleid?

De Vlaamse gemeenschap

9 VRTnws bericht over de aanleg van een groot 
windmolenpark  De omschakeling naar groene energie is 
belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming 
Op welk niveau bindt men de strijd aan tegen de 
klimaatopwarming?

Het Vlaamse Gewest  
Het federale niveau 
Het Europese niveau 
(Maar ook steden en gemeenten 
en de provincies voeren 
een lokaal beleid tegen de 
klimaatopwarming) 

10 Op sociale media zie ik dat er heel wat vacatures zijn voor 
technische jobs in het leger 
Wie is bevoegd voor defensie?

Het federale niveau

De leerlingen zoeken op of het gaat om een gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, federale of 
Europese bevoegdheid  

In deze afsluitende oefening komen alle bestuursniveaus uit de map nog eens aan bod en 
wordt de link nog eens gelegd tussen politiek, overheid en het dagelijkse leven. 

Noot
Het onderscheid tussen gewestbevoegdheden en gemeenschapsbevoegdheden is niet zo
makkelijk terug te vinden voor de leerlingen  Meestal wordt er in de media geen melding
gemaakt van dat onderscheid. Het is dan ook voldoende dat leerlingen ‘Vlaanderen’ als
bevoegde overheid noteren bij een gewest- of gemeenschapsbevoegdheid 
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Colofon

Het educatief materiaal voor de leerlingen van de tweede, derde en vierde graad bso 
kwam tot stand met de medewerking van: prof. K. Deschouwer, dr. J. Moulaert, W. Taelman, 
H. Vanoppen, C. De Wilde, F. Decoster, I. Droesbeke, W. Dupon, D. Hoflack, K. Lamon,  
P. Martin, W. Schuermans, P. Baeten, C. Wyns.

Eindredactie: Kris Van den Bremt, educatieve dienst van het Vlaams Parlement.
Onze bijzondere dank aan: de cartoonisten ian, zak en Eric Meynen voor hun enthousiaste 
medewerking 

De Kracht van je Stem wordt gestuurd door de stuurgroep:
Voorzitter: Francis Decoster
Leden: Els Vermeire, coördinerend inspecteur dep. onderwijs

Kris Deschouwer, professor VUBrussel, departement Politieke Wetenschappen
Marc Hooghe, professor KULeuven, departement Politieke Wetenschappen.
Ellen Claes, professor KULeuven, faculteit sociale wetenschappen
Els Van Hemelrijck, kinderrechtencommissariaat
Stefaan Walgrave, professor Universiteit Antwerpen
Chris Wyns, expert onderwijs en burgerzin
Miette Plessers, Pedagogisch begeleider, Katholiek onderwijs Vlaanderen
Luc Vernaillen, hoofdadviseur pedagogische begeleidingsdienst, GO!
Elisabeth Serreyn, pedagogisch begeleider OVSG
Adelheid Van Hauwermeiren, pedagogisch adviseur POV
Geert Rits, commissiesecretaris Vlaams Parlement
Kris Hoflack, directeur communicatie, externe relaties en informatie Vlaams Parlement
Kris Van den Bremt, educatieve dienst Vlaams Parlement

Lay-out: CIBE communicatie
Druk: Artoos group
Laatste wijzigingen: 1 april 2021 

Vlaams Parlement
1011 Brussel
T 02 552 45 34
dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be
www.dekrachtvanjestem.be

D2014/3933/4



78 De overheid
D Europa

Leuvenseweg 86 • 1000 Brussel • tel 02 552 45 34 • dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be • www.dekrachtvanjestem.be


