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Inleiding 
 

‘Een Grondwet voor onze klas (of school)’ is een methodiek waarmee je met je klas kunt 

werken aan burgerschapscompetenties, een van de sleutelcompetenties in de eindtermen.  

 

Op school kunnen jongeren burgerschapscompetenties ontwikkelen. De school is immers 

een mini-samenleving waar regels en afspraken gelden. Daar horen kritische vragen bij: 

welke doelen streven we met de regels en afspraken na? Wat moeten die regels inhouden? 

Welke regels zijn billijk? Wie stelt ze op? Gelden ze voor iedereen op dezelfde manier? En 

wat gebeurt er met de leerlingen die de regels overtreden? 

 

‘Een Grondwet voor onze klas’ vertrekt van de klassituatie en legt nadrukkelijk de link met 

de samenleving en met de fundamentele waarden van onze democratie. De klassituatie is 

het beginniveau: het gaat hier over waarden en afspraken om in de klas samen te leven. 

De methodiek evolueert naar een complexer niveau naarmate de link gelegd wordt naar 

de samenleving en de actualiteit. De belangrijkste democratische principes die vorm 

krijgen in instellingen in onze samenleving zitten vervat in de ‘grondwetsartikelen’ die voor 

de klas gelden. Op die manier is een coherente opeenvolging van leerinhouden en -

activiteiten mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kracht van je Stem 

Vlaams Parlement 
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Een grondwet voor onze klas: de methodiek 
 

Timing 
- 1 lesuur om te starten en tot een ‘grondwet’ te komen 

- 1 lesuur om de ‘grondwet’ te vertalen naar concrete afspraken voor de klas  

- uitbreiding en verdieping: de Europese democratische basiswaarden en de 

beginselen van de rechtsstaat in volgende lesuren 

 

Werkvormen 
- groepswerk (duo/trio) 

- klasgesprek 

 

Lesmateriaal 
- kleine kaarten met grondwetsartikelen (voor de leerlingen, één pakketje per 

duo/trio) 

- grote kaarten met grondwetsartikelen (voor op het bord) 

- magneten 

 

Uitbreiding en verdieping: 

- de Belgische Grondwet https://www.senate.be/doc/const_nl.html#t2 

- het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=NL, 

ook te verkrijgen in een handig miniformaat voor elke leerling, aan te vragen bij 

De Kracht van je Stem) 

 

Doel 
De bedoeling van de methodiek is om een gemeenschappelijke grondwet op te stellen voor 

de klas (of school).  

 

In een eerste lesuur bepalen leerlingen in duo’s of trio’s welke artikelen er volgens hen in 

een grondwet voor hun klas moeten zitten. Vervolgens moeten ze tot een 

gemeenschappelijke grondwet komen, die de klas uiteindelijk moet goedkeuren met een 

2/3e meerderheid (zoals bij de echte Grondwet).  

In een tweede lesuur koppelen de leerlingen aan hun ‘grondwet’ concrete regels en 

afspraken waarvan ze vinden dat die in de klas en op school moeten nageleefd en 

afgedwongen worden. 

In de uitbreiding en verdieping van de methodiek leggen de leerlingen de link naar de 

Belgische Grondwet en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Dit 

Handvest bevat 54 artikelen, voorafgegaan door een korte preambule. De grondrechten 

zelf zijn onderverdeeld in zeven hoofdstukken: 

• Waardigheid van de persoon 

• Vrijheid 

https://www.senate.be/doc/const_nl.html#t2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=NL
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• Gelijkheid 

• Solidariteit 

• Burgerschap 

• Gerechtigheid 

• Algemene Bepalingen over de uitleg en toepassing van het Handvest 

 

Mogelijke ‘grondwetsartikelen’ waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken 
(je kunt de artikelen uiteraard aanpassen aan je klas- of schoolsituatie) 

 

1. Leerlingen kunnen mee beslissen over buitenschoolse activiteiten. 

2. Iedere leerling mag in de leerlingenraad aandacht vragen voor een probleem (dus 

niet alleen de klasvertegenwoordigers). 

3. Alle agendapunten en alle beslissingen van de leerlingenraad moeten aan alle 

leerlingen bekend gemaakt worden. 

4. Leerlingen hebben respect voor elkaar en voor de leerkrachten (en omgekeerd). 

5. De leden van de leerlingenraad mogen zelf bepalen wanneer en hoe vaak ze 

vergaderen. 

6. In onze klas/school gaan we duurzaam om met goederen. 

7. Leerlingen hebben inspraak op school. 

8. Pesten wordt streng bestraft. 

9. Alle leerlingen worden op dezelfde manier bestraft wanneer ze dezelfde regel 

overtreden. 

10. Wie zijn mening geeft tijdens de leerlingenraad, kan daarvoor niet gestraft worden. 

11. Leerlingen mogen altijd water ter beschikking hebben. 

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. De privacy van leerlingen en leraren wordt door iedereen gerespecteerd. 

17. De school moet voor alle leerlingen een veilige plek zijn. 

18. Leerlingen mogen tijdens de pauzes acties en vergaderingen organiseren om 

aandacht te vragen voor een probleem. 

19. Leerlingen met problemen of leerlingen met een beperking krijgen op school de 

nodige steun. 

20. Wie gestraft wordt op school mag altijd zijn kant van het verhaal vertellen. 
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Verloop 
 

Inleiding (3 minuten) 

 

De leraar legt het doel van de les uit: komen tot een ‘Grondwet voor onze klas’.  

De leraar toetst vooraf of alle leerlingen inzicht hebben in het verschil tussen een 

grondwet en een wet. Door een klasgesprek moet duidelijk worden dat een grondwet 

gaat over grondrechten en democratische basiswaarden.  

 

Stap 1 (10 minuten) 

 

1. De leerlingen verdelen zich in duo’s of trio’s. 

2. Ieder duo/trio krijgt 20 kaartjes met een artikel dat ze zouden kunnen opnemen in de 

grondwet van de school of de klas.  

3. Ieder duo/trio selecteert 5 artikelen die het zeker opgenomen wil zien in de 

gemeenschappelijke grondwet. In groepjes wordt dus nagedacht en onderhandeld om 

te komen tot een selectie van 5 artikelen. De artikelen moeten niet volgens prioriteit 

gerangschikt worden.  

Stap 2 (30 minuten) 

4. Na stap 1 kan de leraar aan de leerlingen vragen hoe ze het vervolgens 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? 

➢ De leerlingen stellen voor om over elk artikel meteen te stemmen. Dit is het 

meest courante voorstel, omdat het uitgaat van het principe dat de meerderheid 

moet beslissen. In dit voorstel ontbreekt echter een essentieel element van 

democratie: namelijk het debat, het luisteren naar argumenten (ook van de 

minderheid), het zoeken naar een zo breed mogelijke consensus.  

➢ Een andere optie is dat de leerlingen eerst elke artikel klassikaal bespreken en dat 

iedereen voor- en tegenargumenten kan geven. Deze optie is zeer tijdrovend en 

leidt vaak tot discussies zonder eindresultaat.  

➢ Een meer gestructureerde manier van aanpak is deze: 

 

5. De leerkracht overloopt de 20 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. 



  
  

 
 

 

5 

 

a. 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 

goedgekeurd te worden, moet een 2/3e meerderheid van de leerlingen die 

combinatie goedkeuren. (→ Zie punt d.) 

b. Zijn er in de linkerkolom minder dan 5 kaartjes opgenomen (wat meestal het 

geval is), dan discussiëren de leerlingen over de kaartjes die zich in de 

middenkolom bevinden. De x-aantal kaartjes (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 toch 

eerder in de rechterkolom thuishoren, verhuizen naar rechts.  

c. Zijn er in de linkerkolom meer dan 5 kaartjes opgenomen, dan overleggen de 

leerlingen met elkaar om te bepalen welke kaartjes zeker in de linkerkolom 

moeten blijven en welke kaartjes moeten verdwijnen. 

d. 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 hebben als grondwet. De stemming kan gebeuren via handopsteking: 

wie is voor, wie is tegen en wie onthoudt zich? Heeft een 2/3e meerderheid voor 

gestemd, dan is de grondwet goedgekeurd.  

6. Vraag de leerlingen om de goedgekeurde grondwet in een creatieve presentatie te 

gieten, die het hele schooljaar beschikbaar en zichtbaar blijft. (taak buiten lesuur) 

 

Stap 3 Nabespreking (10 minuten) 

Bespreek in een klasgesprek het verloop van het proces om tot de grondwet te komen. 

(10 minuten) 

 

- Waarom hebben we niet meteen gestemd over de artikelen van de grondwet? 

- Waarom is debat belangrijk? 

- Welke regels waren nodig om tot een goed en respectvol debat te komen? 

- Waarom werd uiteindelijk nog een stemming gehouden? Waarom met 2/3e 

meerderheid?  

- Wat kunnen we doen met onze grondwet? Geeft het eindresultaat ons voldoende 

aanwijzingen voor ons concrete gedrag en handelen in de klas en op school? 

Waarom wel of niet? 

 Deze laatste vraag geeft in principe aanleiding tot de vraag om 

verder uit te werken wat de grondwet precies betekent.  
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Tips voor de leerkracht 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 (bv. 

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 kan een stemming 

ingelast worden per artikel dat moet 

verhuizen. Bij deze 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. 
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Stap 4 De ‘grondwet’ vertalen naar concrete afspraken voor de klas 

 

In een volgend lesuur maken de leerlingen de oefening om hun grondwetsartikelen te 

concretiseren. “Als je grondwetsartikel X opneemt in de grondwet, wat betekent dat dan 

concreet in de praktijk? Zijn er meer specifieke afspraken nodig? Schrijf die neer als een 

‘klaswet’ of een klasregel”. 

De leerlingen bespreken met elkaar een voor een de grondwetsartikelen en zoeken naar 

concrete situaties die volgen uit de grondwetsartikelen en waar ze klasafspraken voor 

kunnen maken.  

Belangrijk: de grondwet die werd goedgekeurd wordt niet meer gewijzigd. 

 

Voorbeelden:  

- Wat betekent het concreet dat geen enkele leerling gediscrimineerd mag worden? 

Wat verstaan we onder discriminatie? Welke straf wordt er gegeven als dat wel 

gebeurt?  

- Op welke manier organiseren we inspraak op school? Hoe moet een verslag van 

de leerlingenraad eruit zien? Waarover willen de leerlingen inspraak? Waarover 

kunnen de leerlingen niet mee beslissen? 

 

Voor deze oefening is een doorschuif-methodiek geschikt.  

 

De klas wordt geschikt in 5 tafels met in het midden 1 grondwetsartikel. Leerlingen 

schrijven er alle regels bij die ze belangrijk vinden om dit artikel in de praktijk te brengen. 

Na 5 minuten schuiven ze door naar de volgende tafel: ze mogen enkel nieuwe regels 

noteren die nog niet op het blad staan. Als ze het eens zijn met de regels die reeds op het 

blad staan, mogen ze er concrete voorbeelden bij noteren. 

 

Na 25 minuten (5 x 5 minuten) overloopt de leraar met de hele klas de regels per 

grondwetsartikel. Nu worden de prioriteiten bepaald en kennen de leerlingen een rangorde 

toe aan de opgesomde regels. We proberen het aantal regels te beperken tot 5 per 

grondwetsartikelartikel.  

 

Belangrijk: geen enkele regel mag in tegenspraak zijn met een van de 5 grondwets-

artikelen => hier moet een ‘grondwettelijke toets’ gebeuren. 

 

In de tabel hierna vind je de artikelen, de grondrechten die erbij (kunnen) aansluiten en 

enkele voorbeelden van afspraken en regels of verboden die ermee kunnen samengaan. 

Strafmaatregelen zijn geen grondrechten, maar zijn noodzakelijk om rechten te 

waarborgen en regels te laten naleven. 
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Artikel Sluit aan bij basiswaarden 

en basisrechten 

Dit betekent dat we: 

(voorbeelden van afspraken 

en acties) 

Dit betekent dat we 

niet: (voorbeelden van 

verboden) 

1. Leerlingen kunnen mee beslissen 

over buitenschoolse activiteiten. 

Rechten van het kind, recht op 

inspraak 

Elk kind heeft het recht zijn 

mening te uiten in alle 

aangelegenheden die het 

aangaan; met die mening 

wordt rekening gehouden in 

overeenstemming met zijn 

leeftijd en zijn 

onderscheidingsvermogen 

 

- Inspraak organiseren over 

buitenschoolse activiteiten 

 

2. Iedere leerling mag in de 

leerlingenraad aandacht vragen 

voor een probleem (dus niet 

alleen de 

klasvertegenwoordigers). 

 

Het petitierecht - Een ideeënbus plaatsen 

- Een open vragenuurtje 

organiseren 

 

 

3. Alle agendapunten en alle 

beslissingen van de 

leerlingenraad moeten aan alle 

leerlingen bekend gemaakt 

worden. 

De vrijheid van meningsuiting 

en van informatie  

 

- Een goed verslag maken van 

elke leerlingenraad 

- Het verslag van de 

leerlingenraad op de 

schoolsite zetten 

 

 

4. Leerlingen hebben respect voor 

elkaar en voor de leerkrachten 

(en omgekeerd). 

Ieder heeft het recht een 

menswaardig leven te leiden. 

Elk kind heeft recht op 

eerbiediging van zijn morele, 

lichamelijke, geestelijke en 

seksuele integriteit. 

Elk kind heeft recht op 

maatregelen en diensten die 

zijn ontwikkeling bevorderen. 

- Elkaar laten uitspreken en 

luisteren naar elkaar 

- Hand opsteken vooraleer iets 

te zeggen 

- Gsm tijdens de les 

wegbergen 

 

- Pesten 

- Fysiek geweld plegen 

- Haatberichten plaatsen 

op sociale media 

- Roddelen 
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Artikel Sluit aan bij basiswaarden 

en basisrechten 

Dit betekent dat we : 

(voorbeelden van afspraken 

en acties) 

Dit betekent dat we 

niet: (voorbeelden van 

verboden) 

5. De leden van de leerlingenraad 

mogen zelf bepalen wanneer en 

hoe vaak ze vergaderen. 

De vrijheid van vergadering en 

vereniging 

 

  

6. In onze klas/school gaan we 

duurzaam om met goederen. 

Duurzaamheid en 

Milieubescherming 

Het recht op de bescherming 

van een gezond leefmilieu 

 

 

- Plastic en 

wegwerpverpakkingen 

vermijden 

- Zorgzaam omgaan met 

boeken en lesmateriaal 

- Verlichting, verwarming en 

elektrische apparaten 

uitschakelen na school  

 

 

7. Leerlingen hebben inspraak op 

school. 

Rechten van het kind, recht op 

inspraak 

- Mee kunnen beslissen over … 

(bevoegdheden bepalen) 

- Een leerlingenraad hebben 

die vrij mag vergaderen 

(beperkingen?) 

- Verkiezingen organiseren 

voor ….(wie, hoe, hoe vaak, 

hoeveel?)  

 

- we kunnen niet beslissen 

over: …. 

 

8. Pesten wordt streng bestraft. Elk kind heeft recht op 

eerbiediging van zijn morele, 

lichamelijke, geestelijke en 

seksuele integriteit 

 

  

9. Alle leerlingen worden op 

dezelfde manier bestraft wanneer 

ze dezelfde regel overtreden. 

 

De gelijkheid voor de wet 
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Artikel Sluit aan bij basiswaarden 

en basisrechten 

Dit betekent dat we : 

(voorbeelden van afspraken 

en acties) 

Dit betekent dat we 

niet: (voorbeelden van 

verboden) 

10. Wie zijn mening geeft tijdens de 

leerlingenraad, kan daarvoor niet 

gestraft worden. 

De vrijheid van meningsuiting 

De parlementaire 

onverantwoordelijkheid (zie 

ook verder) 

 

  

11. Leerlingen mogen altijd water ter 

beschikking hebben. 

 

   

12. Gsm’s moeten in de klas uitgezet 

worden. 

 

   

13. Het schoolreglement wordt voor 

iedere leerling op dezelfde manier 

toegepast. 

Non-discriminatie 

Verscheidenheid van cultuur, 

godsdienst en taal 

De gelijkheid van vrouwen en 

mannen 

 

-     Iedereen gelijk behandelen 

in dezelfde omstandigheden 

(maar wel rekening houden 

met verschillende 

omstandigheden) 

 

14. Geen enkele leerling mag 

gediscrimineerd worden. 

Non-discriminatie 

Verscheidenheid van cultuur, 

godsdienst en taal 

De gelijkheid van vrouwen en 

mannen 

 

- Alle leerlingen gelijk 

behandelen  

- Zorgen dat iedereen gelijke 

kansen krijgt 

 

- Racistische uitspraken 

doen 

- Leerlingen uitsluiten 

15. Fysiek geweld wordt op school 

niet toegestaan. 

Elk kind heeft recht op 

eerbiediging van zijn morele, 

lichamelijke, geestelijke en 

seksuele integriteit 
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Artikel Sluit aan bij basiswaarden 

en basisrechten 

Dit betekent dat we : 

(voorbeelden van afspraken 

en acties) 

Dit betekent dat we 

niet: (voorbeelden van 

verboden) 

16. De school moet voor alle 

leerlingen een veilige plek zijn. 

Recht op vrijheid en veiligheid - Zorgen voor een 

fietsvriendelijke/autoluwe  

schoolomgeving 

- Acties tegen pestgedrag 

 

 

Wapens, messen enz. zijn 

verboden  

 

17. De privacy van leerlingen en 

leraren wordt door iedereen 

gerespecteerd. 

De eerbiediging van het privé-

leven en van het familie- en 

gezinsleven 

De bescherming van 

persoonsgegevens  

 

- Het recht hebben om 

informatie over onszelf in te 

kijken 

Geen persoonlijke 

informatie over 

medeleerlingen of leraren 

op sociale media zetten 

18. Leerlingen mogen tijdens de 

pauzes acties en vergaderingen 

organiseren om aandacht te 

vragen voor een probleem. 

 

De vrijheid van vergadering en 

vereniging 

 

- Een lokaal ter beschikking 

krijgen 

- Een berichtenbord voor 

leerlingen krijgen…  

 

19. Leerlingen met problemen of 

leerlingen met een beperking 

krijgen op school de nodige 

steun. 

Het recht op onderwijs 

De rechten van het kind 

De integratie van personen 

met een handicap 

 

- Een buddysysteem 

organiseren 

 

20. Wie gestraft wordt op school mag 

altijd zijn kant van het verhaal 

vertellen.  

Het recht op een onpartijdig 

gerecht 

Het vermoeden van onschuld 

en de rechten van de 

verdediging 
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Uitbreiding: Linken leggen met onze democratische rechtsstaat en 
onze grondrechten 
 

De methodiek bevat meerdere aanknopingspunten om de link te leggen met de 

democratische rechtsstaat en met onze grondrechten als Europees burger. We gaan hierna 

verder in op een aantal basisprincipes en grondrechten die uitgediept kunnen worden. 

 

Net zoals er in de klas zal gediscussieerd worden over straffen wanneer regels niet 

nageleefd worden, kunnen leerlingen ook in de actualiteit en in de berichtgeving over 

justitie en rechtspraak vaststellen dat regels maar zin hebben wanneer ze afgedwongen 

kunnen worden en overtredingen bestraft worden.  

 

1. Wat zijn Grondrechten? 
 

Grondrechten (of fundamentele rechten of mensenrechten) zijn heel belangrijke rechten 

die persoonlijke vrijheden van burgers waarborgen, hen beschermen tegen de overheid, 

hen sociale rechten verlenen enz. Grondrechten gelden meestal ten aanzien van de 

overheid maar kunnen ook gelden tussen mensen onderling. De eerbiediging van de 

grondrechten vormen het DNA van de Europese Unie.  

 

In de artikelen waaruit de leerlingen kunnen kiezen, zitten zowel artikelen die een 

grondrecht formuleren (bijvoorbeeld: geen enkele leerling mag gediscrimineerd worden, 

leerlingen hebben inspraak op school) als artikelen die een concrete afspraak regelen 

(bijvoorbeeld: gsm’s moeten in de klas uitgezet worden).  

Zo zullen de leerlingen snel het verschil ervaren tussen algemene principes en concrete 

afspraken en gedragsregels.  

 

Een aantal artikelen in de oefening zijn gebaseerd op artikelen uit het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie en onze ‘echte’ Grondwet. Met behulp van het 

Handvest1 en de Belgische Grondwet kunnen leerlingen die artikelen achterhalen. 

 

Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is een volwaardige 

grondrechtencatalogus. Het brengt de grondrechten en de internationale verplichtingen 

van de lidstaten van de EU samen. Het zorgt voor een grote zichtbaarheid van onze 

grondrechten die door het Hof van Justitie gewaarborgd worden. 2 Het 

Grondrechtenhandvest heeft dezelfde waarde als de EU-Verdragen en is dus bindend voor 

zowel de EU-instellingen als de lidstaten.[ 

 

Het Handvest bevat heel wat grondrechten die ook in het EVRM terug te vinden zijn en in 

sommige gevallen biedt het een ruimere bescherming. Er zijn in het Handvest heel wat 

(moderne) rechten opgenomen die niet in het EVRM zijn gewaarborgd, zoals bijvoorbeeld 

de bescherming van persoonsgegevens.  

 

 

  

 
1 Een handig mini-Handvest werd uitgegeven door het Hof van Justitie van de Europese Unie en 

kan op eenvoudige aanvraag bij De Kracht van je Stem verkregen worden. 
2 Helena Severijns, Jura Falconis, jg. 50, 2013-2014, nummer 4 
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Opdracht: Leg het (mini-)Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie naast de 

Grondwet voor de klas. 

Welke artikelen uit het Handvest handelen over rechten, vrijheden en beginselen die een 

link hebben met de grondwet voor de klas?  

 

Artikel 7 

De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven 

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, 

zijn woning en zijn communicatie. 

 

Artikel 8 

De bescherming van persoonsgegevens 

1.   Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens. 

2.   Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met 

toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag 

waarin de wet voorziet. Eenieder heeft recht van inzage in de over hem verzamelde 

gegevens en op rectificatie daarvan. 

3.   Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd. 

 

Artikel 11 

De vrijheid van meningsuiting en van informatie 

1.   Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een 

mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, 

zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. 

2.   De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd. 

 

Artikel 12 

De vrijheid van vergadering en vereniging 

1.   Eenieder heeft op alle niveaus, met name op politiek, vakverenigings- en 

maatschappelijk gebied, het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid 

van vereniging, hetgeen mede omvat eenieders recht, ter bescherming van zijn belangen 

samen met anderen vakverenigingen op te richten of zich daarbij aan te sluiten. 

2.   Politieke partijen op het niveau van de Unie dragen bij tot de uiting van de politieke 

wil van de burgers van de Unie. 

 

Artikel 14 

Het recht op onderwijs 

1.   Eenieder heeft recht op onderwijs en op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing. 

2.   Dit recht houdt de mogelijkheid in verplicht onderwijs kosteloos te volgen. 

3.   De vrijheid om met inachtneming van de democratische beginselen instellingen voor 

onderwijs op te richten en het recht van ouders om zich voor hun kinderen te verzekeren 

van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, hun 

levensbeschouwelijke en hun opvoedkundige overtuiging, worden geëerbiedigd volgens 

de nationale wetten die de uitoefening ervan beheersen. 

 

Artikel 20 

Gelijkheid voor de wet 

Eenieder is gelijk voor de wet. 

 

Artikel 21 

Non-discriminatie 

1.   Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale 

afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere 
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denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een 

handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden. 

2.   Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere 

bepalingen ervan, is iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden. 

 

Artikel 22 

Verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal 

De Unie eerbiedigt de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal. 

 

Artikel 23 

De gelijkheid van vrouwen en mannen 

De gelijkheid van vrouwen en mannen moet worden gewaarborgd op alle gebieden, met 

inbegrip van werkgelegenheid, beroep en beloning. 

Het beginsel van gelijkheid belet niet dat maatregelen worden gehandhaafd of genomen 

waarbij specifieke voordelen worden ingesteld ten gunste van het 

ondervertegenwoordigde geslacht. 

 

Artikel 24 

De rechten van het kind 

1.   Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. 

Zij mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende 

aangelegenheden wordt in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang 

gehecht. 

2.   Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een 

essentiële overweging. 

3.   Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse 

contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist. 

 

Artikel 26 

De integratie van personen met een handicap 

De Unie erkent en eerbiedigt het recht van personen met een handicap op maatregelen 

die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun 

deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen. 

 

Artikel 37 

Milieubescherming 

Een hoog niveau van milieubescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu 

moeten worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gewaarborgd 

overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling. 

 

Artikel 42 

Recht van inzage in documenten 

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of 

statutaire zetel in een lidstaat heeft een recht van inzage in de documenten van de 

instellingen, organen en instanties van de Unie, ongeacht het medium waarop zij zijn 

vastgelegd. 

 

Artikel 44 

Recht van petitie 

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of 

statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees 

Parlement te richten. 
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Artikel 47 

Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht 

Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn 

geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming 

van de in dit artikel gestelde voorwaarden. 

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een 

redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is 

ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en 

vertegenwoordigen. 

Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen 

beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de 

rechter te waarborgen. 

 

Artikel 48 

Vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging 

1.   Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden 

totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. 

2.   Aan eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt de eerbiediging van de 

rechten van de verdediging gegarandeerd. 

 

Artikel 49 

Legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen 

1.   Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen 

strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde van het handelen 

of nalaten. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van 

het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Indien de wet na het begaan van 

het strafbare feit in een lichtere straf voorziet, is die van toepassing. 

2.   Dit artikel staat niet de berechting en bestraffing in de weg van iemand die schuldig 

is aan een handelen of nalaten dat ten tijde van het handelen of nalaten een misdrijf was 

volgens de door de volkerengemeenschap erkende algemene beginselen. 

3.   De zwaarte van de straf mag niet onevenredig zijn aan het strafbare feit. 
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2. De hiërarchie der normen 

 
Bij de uitwerking van hun grondwet tot concrete regels en afspraken (stap 4 van de 

oefening), moeten de leerlingen erover waken dat de regels die ze opstellen niet in 

tegenspraak zijn met een van de artikelen in hun grondwet. Ze moeten met andere 

woorden de hiërarchie der normen respecteren.  

 

De ‘hiërarchie der normen’ betekent dat er een rangorde bestaat tussen rechtsregels: een 

lagere wet of norm mag nooit in strijd zijn met een hogere wet. De hogere wet gaat steeds 

voor. 

 

Onze hoogste rechtsregels zijn de grondrechten die vastgelegd zijn in internationale 

verdragen (o.a. het EVRM3 en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie).  

 

Onze Belgische Grondwet volgt in de hiërarchie en regelt de scheiding van de machten en 

de wijze waarop de macht uitgeoefend wordt in ons land. De Grondwet vermeldt bovendien 

de fundamentele waarden binnen onze maatschappij en de grondrechten van de Belgische 

burgers.  

 

Na de Grondwet volgen de bijzondere wetten (wetten met bijzondere meerderheid) die de 

herverdeling van de bevoegdheden in België en de wezenlijke regels van de werking van 

de overheid bepalen. 

 

De wetten (van het federale België), de decreten (van de gemeenschappen en gewesten) 

en de ordonnanties (van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) staan daaronder op gelijk 

niveau. Ze hebben elk hun eigen toepassingsgebied. 

 

Koninklijke Besluiten en Besluiten van de Vlaamse Regering voeren de wetten en decreten 

uit en staan er dus onder.  

Ministeriële Besluiten staan nog een trap lager in de hiërarchie. 

  

 
3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
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3. De vrijheid van meningsuiting 
 

Een essentiële pijler van onze democratische rechtsstaat is de vrijheid van meningsuiting 

en de daarvan afgeleide persvrijheid.  

 

In het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: 

Art. 11 Vrijheid van meningsuiting en van informatie  

1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een 

mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te 

verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.  

2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd. 

 

In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden: 

Art. 10 Vrijheid van meningsuiting  

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een 

mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te 

verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel 

belet Staten niet radio- omroep-, bioscoop of televisieondernemingen te onderwerpen 

aan een systeem van vergunningen.  

 

2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich 

brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, 

beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische 

samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale 

integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 

feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de 

goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke 

mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke 

macht te waarborgen. 

 

In de Belgische Grondwet:  

Art. 19 

De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om 

op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de 

misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd. 

 

Art. 25 

De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan 

worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. 

Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de 

drukker of de verspreider niet worden vervolgd. 

 

De wet bepaalt grenzen:  

In ons land kan iedereen vrij zijn mening uiten, ook als is die mening schokkend, 

verontrustend of kwetsend voor anderen. Toch stelt de wet grenzen aan de vrije 

meningsuiting en bepaalt ze een aantal misdrijven die bestraft kunnen worden:  

 

• Aanzetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie tegen anderen, in het 

openbaar, doelbewust en om een welbepaalde reden 

• Denkbeelden verspreiden over rassuperioriteit of rassenhaat 
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• Behoren tot of meewerken met een groep of vereniging die herhaaldelijk 

discriminatie of segregatie verkondigt 

• Negationisme 

• Schriftelijke beledigingen, misbruik van communicatiemiddelen en stalking 

• Drukpersmisdrijven   

 

De persvrijheid is een afgeleide van de vrijheid van meningsuiting:  

Media als kranten, radio en televisie spelen een belangrijke rol in het verschaffen van 

informatie. Een vrije pers die onafhankelijk werkt is heel belangrijk in een democratie. In 

een dictatuur heerst meestal censuur. De overheid verdraagt er geen kritiek en bepaalt 

wat in de berichtgeving aan bod komt en wat niet. Maar ook in een democratie zullen 

beleidsmensen liefst de positieve aspecten van hun beleid bekend maken. Daarom is er 

in elke democratie behoefte aan een vrije pers, aan media die ongecontroleerd de 

samenleving voorzien van informatie en kritische commentaren. De vrijheid van drukpers 

– waarmee alle media worden bedoeld – is dan ook een grondwettelijk recht. De 

persvrijheid moet garanderen dat de media voluit hun opdracht in de samenleving 

kunnen vervullen, namelijk het bijdragen tot een goed voorgelichte publieke opinie. 

 

 

 

4. De wetgeving op discriminatie en racisme  
 

In een democratische rechtsstaat moeten alle burgers van hun rechten en vrijheden 

kunnen genieten, zonder discriminatie. Om dit in de praktijk te brengen moet de 

overheid ervoor zorgen dat discriminatie en racisme bestreden en zo nodig bestraft 

worden. België heeft drie wetten die zulke bestraffing mogelijk maken:  

1) de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (wet 

van 30 juli 1981, zoals gewijzigd 12 april 1994); 

2) de wet van 20 januari 2003 tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (B.S. 

12 februari 2003); 

3) de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie (B.S., 27 maart 2003). 

Meer info op de website van het Interfederaal Gelijkekansencentrum UNIA 

https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/discriminatie-enkele-verduidelijkingen  

 

  

https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/discriminatie-enkele-verduidelijkingen
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5. De vrijheid van vereniging 
 
Mensen die zich verenigen kunnen meer wegen op de politieke besluitvorming dan 

individuen. Het maatschappelijke middenveld speelt dan ook een belangrijke rol in alle 

fasen waarin beslissingen tot stand komen.  

Drukkings- en belangengroepen en lobby’s die actief proberen te wegen op het beleid zijn 

bijvoorbeeld werkgevers, vakbonden, artsenorganisaties, ziekenfondsen, 

milieuactiegroepen, vrouwenbewegingen, gepensioneerden, consumentenorganisaties, 

beleggersverenigingen, huurdersbond en eigenaarsverenigingen, mensenrechten-

organisaties enzovoort. Zij proberen door beïnvloeding, onderhandelingen, soms door 

betogingen en stakingen, druk uit te oefenen op de regering opdat deze met hun 

verzuchtingen rekening zou houden.  

Sommige drukkingsgroepen zoals vakbonden en werkgeversorganisaties zijn door de 

overheid officieel erkend als gesprekspartners en worden regelmatig geraadpleegd. De 

regering is ook verplicht adviezen te vragen aan de officiële adviesraden (SERV, VLOR, 

MINA,…). Lobby’s zijn minder zichtbaar in onze maatschappij.  

 

In het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: 

 

Artikel 12 Vrijheid van vergadering en vereniging  

1. Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van 

vereniging op alle niveaus, met name op politiek, vakverenigings- en maatschappelijk 

gebied, hetgeen het recht van eenieder omvat om met anderen vakverenigingen op te 

richten en zich erbij aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.  

2. Politieke partijen op het niveau van de Unie dragen bij tot de uiting van de politieke wil 

van de burgers van de Unie. 

 

In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden: 

 

Artikel 11 Vrijheid van vergadering en vereniging  

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van 

vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en 

zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.  

2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden 

onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische 

samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de 

bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden 

gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de 

politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat.  

 

In de Belgische Grondwet:  

Art. 27 

De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve 

maatregel worden onderworpen. 
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6. De openbaarheid van bestuur  
 

Elke overheid in België is verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Elke 

overheid moet duidelijke informatie geven over haar beleid en haar dienstverlening. Dat 

kan via een infoblad, een website, via brieven, tijdens informatievergaderingen, aan de 

telefoon of aan het loket. Brieven van de overheid moeten steeds de naam en het 

telefoonnummer vermelden van de persoon die het dossier behandelt. De overheid wordt 

geacht in alle openheid te besturen. In principe zijn alle bestuursdocumenten dus 

openbaar. Wie een document van de overheid wil inkijken, bijvoorbeeld het milieurapport 

van een bedrijf in de buurt of een dossier over de aanleg van een weg, moet dat wel 

schriftelijk aanvragen. In enkele uitzonderingsgevallen kan de overheid een dergelijk 

verzoek afwijzen. Dat kan bijvoorbeeld om redenen van bescherming van de privacy. De 

overheid moet haar afwijzing dan wel duidelijk motiveren. Informatie over de procedure 

om een bestuursdocument in te kijken of een kopie te krijgen, is te vinden via 

https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur  (25/06/20).   

 

In de Belgische Grondwet:  

Art. 32. Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van 

te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het 

decreet of de regel bedoeld in artikel 134. 

7. De parlementaire onverantwoordelijkheid 
 

Het tiende artikel in de lijst artikelen voor de klas zegt “Wie zijn mening geeft tijdens de 

leerlingenraad, kan daarvoor niet gestraft worden.” Leerlingen zullen dit niet bepaald 

prioritair vinden. Toch heeft de vertaling van dit artikel naar de parlementaire democratie 

zijn grond in de scheiding der machten. Dat zit zo: 

 

Tijdens hun mandaat hebben de volksvertegenwoordigers parlementaire 

onverantwoordelijkheid en onschendbaarheid. 

 

Parlementaire onverantwoordelijkheid 

Parlementsleden kunnen niet gerechtelijk worden vervolgd voor een mening die ze als 

volksvertegenwoordiger hebben geuit, ook niet na afloop van hun mandaat. Met het 

principe van de parlementaire onverantwoordelijkheid wil de grondwetgever voorkomen 

dat parlementsleden door de inmenging van andere overheden (bijvoorbeeld de 

rechterlijke macht) niet vrij zouden zijn om een politieke mening te verkondigen. Het is 

een middel om de onafhankelijkheid van het parlement te garanderen. Een parlementslid 

moet de mogelijkheid hebben om zijn functie uit te uitoefenen en zijn mening te uiten 

zonder vrees om te worden vervolgd. Het moet dan wel gaan om een mening en 

bijvoorbeeld niet om gewelddaden om die mening kracht bij te zetten. De 

onverantwoordelijkheid blijft ook beperkt tot het uitoefenen van het ambt en geldt niet 

voor het optreden als privé-persoon. 

Ook de ministers kunnen niet worden vervolgd of aan een onderzoek onderworpen voor 

een mening die ze kenbaar hebben gemaakt in de uitoefening van hun ambt. 

 

  

https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur
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Parlementaire onschendbaarheid 

Parlementsleden kunnen maar worden aangehouden of voor een rechtbank gebracht, als 

het parlement daartoe de toestemming geeft of als ze op heterdaad worden betrapt. De 

parlementaire onschendbaarheid geldt alleen in strafzaken en niet voor burgerrechtelijke 

zaken. 

 

Waarom bestaat de parlementaire onschendbaarheid? 

Door de parlementaire onschendbaarheid in de Grondwet op te nemen, wou men vermijden 

dat de rechterlijke macht zo maar volksvertegenwoordigers kan beletten hun werk te doen 

of in voldoende aantal te vergaderen. Maar de parlementaire onschendbaarheid betekent 

niet dat volksvertegenwoordigers strafrechtelijk immuun zouden zijn. Ze kunnen zoals 

iedereen vervolgd worden, maar er moeten aanvullende procedureregels worden 

nageleefd.  

 

Meer achtergrondinformatie vindt u in de Informatiemap over democratie, burgerzin en 

politiek van De Kracht van je Stem. (http://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-

klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/informatiemap-over-democratie-burgerzin-en-

politiek) 

 

 

 

  

http://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/informatiemap-over-democratie-burgerzin-en-politiek
http://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/informatiemap-over-democratie-burgerzin-en-politiek
http://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/informatiemap-over-democratie-burgerzin-en-politiek
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Eindtermen 
 

Eindtermen burgerschapscompetenties (eerste graad secundair en 

buitengewoon secundair onderwijs) 

 

Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de rechten en 

plichten van iedereen binnen de rechtstaat.  

 

4.8 De leerlingen participeren actief in schoolse situaties, rekening houdend met de 

rechten en plichten van iedereen. (transversaal - attitudinaal)  

 

4.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en 

engagement voor de samenleving. (transversaal)  

Met inbegrip van kennis  

* Conceptuele kennis - Individuele en gezamenlijke acties en engagement voor de 

samenleving op lokaal en globaal niveau  

Met inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, 

taken, strategieën,…  

 

4.10 De leerlingen onderscheiden inspraak, participatie en besluitvorming in schoolse 

situaties, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. (transversaal)  

Met inbegrip van kennis  

* Conceptuele kennis - Inspraak, participatie en besluitvorming in de schoolomgeving - 

Rechten en plichten in de schoolomgeving - Manieren om te participeren in de 

schoolomgeving  

Met inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…  

 

Democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau 

duiden  

 

4.15 De leerlingen lichten wijzen van vertegenwoordiging, deelname aan macht en 

democratische besluitvorming toe voor zover deze relevant zijn voor hun eigen 

leefwereld. Met inbegrip van kennis  

* Feitenkennis - Bestuursniveaus: gemeente, provincie, gemeenschappen en gewesten 

met inbegrip van Vlaanderen, België en Europese Unie  

* Conceptuele kennis - Principes van verkiezingen, vertegenwoordiging en bestuur en de 

onderlinge relatie - Principes van democratische besluitvorming en bestuur  

Met inbegrip van context * Relevant voor eigen leefwereld zoals, afhankelijk van de 

actualiteit, op niveau van gemeente, gewest, land, Europa, wereld  

Met inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen  

 

Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de moderne 

rechtsstaat  

 

4.16 De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten van de mens en het 

kind en voor sociale rechtvaardigheid, voor zover het relevant is voor hun eigen 

leefwereld. (attitudinaal)  
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4.17 De leerlingen lichten het belang van mensen- en kinderrechten toe.  

Met inbegrip van kennis  

* Conceptuele kennis - Mensenrechten- Kinderrechten - Sociale rechtvaardigheid - 

Schendingen van mensen- en kinderrechten zoals kinderen in armoede, kindsoldaten, 

kinderarbeid - Relevante organisaties en instellingen zoals kinderrechtencommissariaat, 

mensenrechtenorganisaties  

Met inbegrip van context * Referentiekaders “Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens” en “Kinderrechtenverdrag”  

Met inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen 

Affectieve dimensie: Voorkeur tonen voor en belang hechten aan waarden, opvattingen, 

gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…  

 

4.18 De leerlingen onderscheiden het samenleven in een democratie van het samenleven 

onder andere regimes. Ze appreciëren het samenleven in een democratie en de principes 

waarop ze in Vlaanderen gebaseerd is (attitudinaal).  

Met inbegrip van kennis  

* Feitenkennis - Democratie - Rechtsstaat  

* Conceptuele kennis - Democratie - Rechtsstaat - Democratische principes, zoals 

vrijheid- en gelijkheidsbeginsel - Onderscheid tussen democratie en autoritaire regimes 

Met inbegrip van context * Referentiekader "Competences for democratic culture" - Raad 

van Europa  

Met inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve dimensie: beheersingsniveau analyseren  

 

Vakoverschrijdende eindtermen 

 

Gemeenschappelijke stam 

 

Communicatief vermogen 

1 De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in de 

praktijk. 

Empathie 

5 De leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van 

anderen. 

Kritisch denken 

12 De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze 

te maken. 

13 De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken. 

Respect 

18 De leerlingen gedragen zich respectvol. 

Samenwerken 

19 De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen. 

 

Context 3: Sociorelationele ontwikkeling 

2 De leerlingen erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van 

gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties. 

 

Context 5: Politiek-juridische samenleving 

2 De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële 

schoolse situaties. 

3 De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en 

kinderrechten. 

5 De leerlingen tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat 

gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en 

overheid. 
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10 De leerlingen illustreren hoe een democratisch beleid het algemeen belang 

nastreeft en rekening houdt met ideeën, standpunten en belangen van 

verschillende betrokkenen. 

 

Context 7: Socioculturele samenleving 

2 De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en 

levensopvattingen. 

 

 

Eindtermen PAV – 2e graad bso 

 

1 Functionele taalvaardigheid 

5 De leerlingen kunnen hun eigen mening en gevoelens uiten. 

6 De leerlingen hanteren gepaste taal en omgangsvormen. 

4 Organisatiebekwaamheid 

22 De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: 

- overleggen en actief deelnemen 

- instructies uitvoeren 

- reflecteren 

5 Tijd- en ruimtebewustzijn 

27 De leerlingen kennen de grote lijnen van maatschappelijke structuren en 

mechanismen die hun leven beheersen of beïnvloeden. 

 

Eindtermen PAV – 3e graad bso 

 

1 Functionele taalvaardigheid 

6 De leerlingen kunnen zich mondeling duidelijk uiten. 

3 Functionele informatieverwerving en –verwerking 

12 De leerlingen kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en 

gebruiken. 

4 Organisatiebekwaamheid 

16 De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten: 

- overleggen en actief deelnemen 

- in teamverband instructies uitvoeren 

- reflecteren en bijsturen 

 

Eindtermen PAV – 3e graad bso (3e leerjaar) 

 

1 Functionele tekstgeletterdheid 

4 De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante tekstinformatie praktisch 

aanwenden. 

6* De leerlingen kunnen over maatschappelijk relevante tekstinformatie een eigen 

standpunt innemen, rekening houdend met ethische principes. 

4 Problemen oplossen 

21 De leerlingen kunnen voor een probleemstelling de meest geschikte 

oplossingsstrategie kiezen. 

5 Werken in teamverband 

26 De leerlingen kunnen met het oog op een te bereiken doel over de aanpak, de 

taakverdeling en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht overleggen 

en onderhandelen. 

27 De leerlingen kunnen zich bij een groepsopdracht constructief aansluiten bij een 

in team genomen beslissing. 

32* De leerlingen kunnen empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen. 

 



  
  

 
 

 

25 

 

Buso: ontwikkelingsdoelen 

 

Burgerzin 

 

1 De eigen leefkring 

1 De leerling weet dat iedereen rechten en plichten heeft. 

2 De leerling illustreert concreet aan de hand van leefregels en reglementen zijn 

rechten en plichten. 

4 Democratische vormen van bestuur 

27 De leerling legt op een eenvoudige wijze de basiselementen van het functioneren 

van ons democratisch bestel uit. 

34 De leerling is bereid beslissingen die volgens democratische procedures zijn 

genomen te aanvaarden. 

5 Actief burgerschap en besluitvorming 

37 De leerling weegt verschillende belangen op korte en langere termijn af. 

38 De leerling is in staat om voorstellen of argumenten genuanceerd te benaderen. 

39 De leerling spant zich in om de belangstelling, de standpunten en de 

argumenten van anderen te respecteren. 

 

Taalvaardigheid 

 

1 Waarnemen en luisteren 

Interactie met anderen 

25 De leerling toont empathie. 

Attitudes 

33 De leerling leeft luisterconventies na.  

2 Uitdrukken en spreken 

Zich mondeling duidelijk uitdrukken 

41 De leerling gebruikt woordenschat over maatschappelijke thema’s in een zinvol 

verband. 

Meningen en gevoelens uiten 

54 De leerling gaat een dialoog met anderen aan. 

57 De leerling uit zijn meningen en argumenteert gepast. 

 

Sociaal-emotionele educatie 

 

2 Sociale cognitie 

28 De leerling houdt rekening met de gedachten, wensen of gevoelens van een 

ander. 

3 Sociale vaardigheden en competentie 

Zorg dragen voor relaties 

56 De leerling herkent het belang van afspraken, regels, gelijkwaardigheid en het 

maken van keuzes binnen een relatie. 

59 De leerling accepteert verschillen en hecht belang aan respect en zorgzaamheid 

binnen een relatie. 

Constructief participeren aan werking van sociale groepen 

63 De leerling past omgangsvormen, leefregels en afspraken toe die van belang zijn 

voor het samenleven in een groep. 
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Lesmateriaal 
- kleine kaarten met grondwetsartikelen: één pakketje per duo/trio 

- grote kaarten met grondwetsartikelen: één pakket voor op het bord 

 

 

 

 

 

Leerlingen kunnen mee beslissen 

over buitenschoolse activiteiten. 

 

 

 

 

1 

 

Iedere leerling mag in de 

leerlingenraad aandacht vragen 

voor een probleem (dus niet alleen 

de klasvertegenwoordigers). 

 

 

2 

 

Alle agendapunten en alle 

beslissingen van de leerlingenraad 

moeten aan alle leerlingen bekend 

gemaakt worden. 

 

3 

 

Leerlingen hebben respect voor 

elkaar en voor de leerkrachten (en 

omgekeerd). 

 

 

 

 

4 
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De leden van de leerlingenraad 

mogen zelf bepalen wanneer en 

hoe vaak ze vergaderen. 

 

 

5 

 

In onze klas/school gaan we 

duurzaam om met goederen. 

 

 

 

 

6 

 

Leerlingen hebben inspraak op 

school. 

 

 

 

 

 

7 

 

Pesten wordt streng bestraft. 

 

 

 

 

 

8 

 

Alle leerlingen worden op dezelfde 

manier bestraft wanneer ze 

dezelfde regel overtreden. 

 

 

9 

 

Wie zijn mening geeft tijdens de 

leerlingenraad kan daarvoor niet 

gestraft worden. 

 

 

 

10 

 

Leerlingen mogen altijd water ter 

beschikking hebben. 

 

 

 

 

11 

 

GSM’s moeten in de klas uitgezet 

worden. 

 

 

 

12 
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Het schoolreglement wordt voor 

iedere leerling op dezelfde manier 

toegepast.  

 

 

13 

 

Geen enkele leerling mag 

gediscrimineerd worden. 

 

 

 

14 

 

Fysiek geweld wordt op school niet 

toegestaan. 

 

 

 

15 

 

De privacy van leerlingen en 

leraren wordt door iedereen 

gerespecteerd. 

 

 

16 

 

De school moet voor alle leerlingen 

een veilige plek zijn. 

 

 

 

 

17 

 

 

Leerlingen mogen tijdens de 

pauzes acties en vergaderingen 

organiseren om aandacht te vragen 

voor een probleem. 

 

18 

 

 

Leerlingen met problemen of 

leerlingen met een beperking 

krijgen op school de nodige steun. 

 

19 

 

Wie gestraft wordt op school mag 

altijd zijn kant van het verhaal 

vertellen. 

 

 

20 
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Leerlingen kunnen mee 

beslissen over 

buitenschoolse 

activiteiten. 

 
1 

 
Iedere leerling mag in  
de leerlingenraad 
aandacht vragen voor 
een probleem (niet 

alleen de klasvertegen-
woordigers). 
2 
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Alle agendapunten  en 

alle beslissingen van de 

leerlingenraad moeten 

aan alle leerlingen 

bekend gemaakt 

worden. 
3 

 

Leerlingen hebben 

respect voor elkaar en 

voor de leerkrachten 

(en omgekeerd). 
 

4 
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De leden van de 

leerlingenraad mogen 

zelf bepalen wanneer 

en hoe vaak ze 

vergaderen. 
5 

 

 

In onze klas/school 

gaan we duurzaam om 

met goederen. 

 
6 
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Leerlingen hebben 

inspraak op school. 

 
7 

 

 

 

Pesten wordt streng 

bestraft. 

 

 
8 
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Alle leerlingen worden 

op dezelfde manier 

bestraft wanneer ze 

dezelfde regel 

overtreden. 
9 

 

Wie zijn mening geeft 

tijdens de 

leerlingenraad, kan 

daarvoor niet gestraft 

worden.  
10 
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Leerlingen mogen altijd 

water ter beschikking 

hebben. 

 
11 

 

 

Gsm’s moeten in de 

klas uitgezet worden. 

 

 
12 
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Het schoolreglement 

wordt voor iedere 

leerling op dezelfde 

manier toegepast. 

 

 
13 

 

Geen enkele leerling 

mag gediscrimineerd 

worden. 

 
14 
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Fysiek geweld wordt op 

school niet toegestaan. 

 
 

 

 

 

15 

 

De privacy van 

leerlingen en leraren 

wordt door iedereen 

gerespecteerd. 
 

 

16 
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De school moet voor 

alle leerlingen een 

veilige plek zijn. 

 
17 

 

Leerlingen mogen 

tijdens de pauzes acties 

en vergaderingen 

organiseren om 

aandacht te vragen 

voor een probleem. 

 
18 
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Leerlingen met 

problemen of 

leerlingen met een 

beperking krijgen op 

school de nodige steun 
 

 

19 

 

Wie gestraft wordt op 

school mag altijd zijn 

kant van het verhaal 

vertellen. 
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