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Vooraf

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

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

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

Deze module ziet eruit als volgt: 

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

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

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

 

Tijdsverloop 

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

Cognitieve doelstellingen 

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

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

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

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

Vaardigheden 

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

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

geïnspireerd is. 
 

Attitudes 

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

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

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

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

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

1. Besluitvorming

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

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

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

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

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

Bij alle opdrachten werk je volgens deze stappen: 

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

Stap 2  Complementair groepswerk. 

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

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

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

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

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

Mogelijke vragen

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

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

Wat wil de schrijver over die kop vertellen?

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

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

Mogelijke antwoorden

Het woord dat zeker moet voorkomen is: 
sluikstorten.

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

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

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

 

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

 Rond de tafel

Mogelijke vragen

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

Ben jij soms zelf eens sluikstorter? Wanneer?

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

Mogelijke antwoorden

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

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

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

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

Op de gemeente.

We moeten naar de gemeente.

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

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

 Rond de tafel
De verwerking gebeurt in twee stappen. 

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

· Hoeveel mensen hebben we geïnterviewd?

·  Hoeveel mensen sorteren hun afval?

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

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

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

...

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

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

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

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

 

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

Gaan mensen zorgvuldig om met afval?

Waaruit leid je dat af?

Wordt het afval zorgvuldig opgehaald?

Waaruit leid je dat af?

Wie is daar volgens jullie verantwoordelijk voor?

Houden de mensen zich aan de regels?

Waaruit leid je dat af?

Wat stel je vast? Welke vragen heb je?

Waar moet je nu naartoe om volledige duidelijkheid  
te krijgen?

We moeten naar de gemeente.

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

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

Beschrijf het afval dat je vindt in de vuilniszak.

Wat zit er het meest in?

Wat neemt heel veel plaats in?

Vind je ook verpakkingen? Maak die zo klein 
mogelijk.

Bekijk nu het volume. Maakt dat veel verschil uit?

Wat hoort er volgens jou helemaal niet in te zitten?

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

Afspraken thuis

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

Welke?

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

Diezelfde vraag kun je ook stellen aan de 
hele klas.

Afspraken elders

Wie haalt jouw plastic vuilniszak op?

Waar gaat die plastic vuilniszak naartoe?

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

Moet je speciale zakken gebruiken?

Wie stelt die regels op?

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

Vuilnismannen

Stort, verbrandingsoven, compostverwerking,…

Vaste dagen!

Hier kun je de kleuren linken aan de inhoud.

De gemeente.

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

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

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

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

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

Wat kunnen jullie na die opruimactie besluiten?

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

Is het dumpen van afval toegelaten?

Waarom laten mensen hun afval zomaar rond-
slingeren?

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

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

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

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

Wat is onze verantwoordelijkheid?

Wat doet de gemeente meer dan wij?

Waarom zijn ook hier afspraken en 
reglementen zo belangrijk?

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

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

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

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

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

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

2. Wie beslist en hoe gebeurt dat?

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

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

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

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

Mogelijke vragen

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

Hoe gebeurt dat?

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

Wat betekent: “De vervuiler betaalt.”?

Wat gebeurt er met ons afval als het is opgehaald?

Heeft de gemeente daar ook nog wat in te zeggen?

Hoe komt de gemeenteraad tot die beslissingen?

Is iedereen het in de gemeenteraad altijd eens?

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

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

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

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

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

Wie kiest de gemeenteraadsleden?

Wat is de taak van de gemeenteraad?

Wie kiest de burgemeester?

Wat is de burgemeester voor de gemeente?

Wie beslist wie schepen wordt?

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

Hoe komt een nieuw reglement tot stand?

De bevolking, om de 6 jaar, via verkiezingen.

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

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

Het hoofd van de gemeente.

De gemeenteraad.

Zij zijn verantwoordelijk voor het bestuur van 
de gemeente.

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

De leerlingen moeten de volgende synthesetekst onthouden en kunnen toelichten: 

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

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

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

Besluitvorming in de gemeente samengevat: 

GEMEENTE 

Voorstel

Gemeenteraad

College van 
burgemeester 
en schepenen

Wetgevende macht

Gemeenteraad

Uitvoerende macht

College van 
burgemeester  
en schepenen

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

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

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

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

· Ze knutselen iets speciaals over wat ze gezien hebben. 

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

· Ze improviseren een toneeltje dat een boodschap uitdraagt. 

· Ze stellen een liedje of een dansje samen. 

· Ze maken een filmpje over hun onderzoek. 

· Ze vertellen anekdoten of grapjes uit het onderzoek na. 

· Ze werken een heel eigen idee uit. 

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

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

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

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

Waar?

Wanneer?

Voor wie?

Hoe nodigen we die uit?

Wat is het programma?

Wie doet wat?

Wat hebben we nog nodig?

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

Bezorgen wij het publiek een exemplaar van ons actieplan?

Vragen wij hen om hun mening en hoe?

Maken we er een feestje van?

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

Volgende vragen kunnen daarbij worden gesteld:

Wat hebben we onderzocht?

Hoe hebben we dat gedaan?

Zijn jullie tevreden over wat jullie ervan gemaakt 
hebben?

Wat was goed? Wat hadden we anders moeten 
aanpakken?

Hoe verliep de samenwerking met anderen?

Heb je iets kunnen inbrengen?

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

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

Lesverloop: aandachtspunten Lesverloop: aandachtspunten 

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

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

GEMEENTE

Voorstel

Gemeenteraad

College van burgemeester 
en schepenen

Wetgevende macht

Gemeenteraad

Uitvoerende macht

College van burgemeester  
en schepenen

PROVINCIE Provincieraad

Gedeputeerden

Provincieraad Gedeputeerden

VLAANDEREN Parlement

Regering

Vlaams Parlement Vlaamse Regering

BELGIË Parlement

Regering

Federaal Parlement Federale regering  
en de koning

EUROPA Europese Commissie Europees Parlement

Raad van de  
Europese Unie

Europese Commissie

Nationale regeringen

Lesverloop: werkwijze Lesverloop: werkwijze 

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

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

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

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

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

Waarover gaat dit bericht?

Wat wil het mestdecreet bereiken?

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

Het teveel aan mest wegwerken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE FEDERALE STAAT

DE GEMEENSCHAPPEN

DE GEWESTEN HET BRUSSELS  
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HET WAALS GEWEST

BELGIË

DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DE FRANSE GEMEENSCHAP DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

HET VLAAMS GEWEST
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Opdrachtenblad 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 En hoe kun je die mensen noemen?
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Opdrachtenblad 31

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

2 Ben jij soms zelf een sluikstorter? Wanneer?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Zo ja, wat?
 

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

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

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

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

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

uitoefenen.

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

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

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

6.  Zo ja, wat?
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Opdrachtenblad 33

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

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

Noteer het gewicht:          

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

A. Los nu de vragen over het afval op.

 Beschrijf het afval.    

 Wat zit er het meest in?    

 Wat neemt heel veel plaats in?    

 Vind je ook verpakkingen?    

 Maak die zo klein mogelijk. 

 Bekijk nu het volume. Maakt dat veel verschil uit?    

 Wat hoort er volgens jou helemaal niet in te zitten?    

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

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

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

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

 Wie haalt jouw plastic zak op?    

 Waar gaat die zak naartoe?    

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

 Moet je speciale zakken gebruiken?   

 Wie stelt die regels op?   

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

 Besluit:   

 Wat stel je vast?   

 Welke vragen heb je?  
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Opdrachtenblad 34

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

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

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

 Gooi jij soms ook zomaar iets weg?   

   

 Zijn er op school afspraken over het verzamelen van afval?    

 Welke?   

 

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

 Wat kunnen jullie na die opruimactie besluiten?   

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

 Waarom laten mensen hun afval zomaar rondslingeren?  

 Kun je daar zelf wat aan doen?  

 Waar kun je dan terecht?  

 Probeer ‘regels’ te vinden die daarover gaan.  

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

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

 Besluit:   

 Wat stel je vast?   

 Welke vragen heb je?  
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Opdrachtenblad 35

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Waarschijnlijk zitten jullie ook nog met een aantal vragen.

Schrijf je vragen in onderstaand kader.

 

 

 

 

 

 

 

Misschien kunnen wij zelf al een aantal vragen beantwoorden.

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

Goed om te weten

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

Hoeveel zakken zijn dat?                                 

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

                                 

Kan dat in onze klas binnen?                              

De afmetingen van onze klas zijn:

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

 

 

 

     meter

     meter

     meter
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Wie moeten we daarvoor aanspreken?

Hoe contacteren we die dienst of persoon?

Wat gaan we met hem of haar afspreken?

Wanneer gaat het bezoek door?

Hoe verloopt het bezoek?

Wanneer vertrekken we?

Hoelang duurt ons interview?

Hoe laat zijn we terug op school?

Wat nemen we mee?

Wat gaan we ermee doen?

Wat willen we precies te weten komen?

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

Opdrachtenblad 37

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

Bezoek aan het gemeentehuis

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

Hoe gebeurt dat?

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

Wat betekent: “De vervuiler betaalt.”?

Wat gebeurt er met ons afval als het
is opgehaald?

Heeft de gemeente daar ook nog wat
in te zeggen?

Hoe komt de gemeenteraad tot die
beslissingen?

Is iedereen in de gemeenteraad het altijd eens?

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

 

 

Opdrachtenblad 38

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

Mogelijke vragen Antwoorden
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Opdrachtenblad 39

Bekijk deze prent aandachtig. Welke vergadering is hier bezig?

burgemeester
schepen

Voorzitter van de gemeenteraad

verenigde
partij

5 zetels

belangen-

partij

7 zetels

gemeente-

partij

1 zetel

uniepartij

4 zetels

schepenen

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

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

Na het bezoek aan het gemeentehuis

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

Wie kiest de gemeenteraadsleden?

Wat is de taak van de gemeenteraadsleden?

Wie kiest de burgemeester?

Wat is de burgemeester voor de gemeente?

Wie kiest de schepenen?

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

Hoe komt een nieuw reglement tot stand?

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

Wat doet de gemeente met het afval?

Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen?

INHOUD

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

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

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

Besluitvorming samengevat:

GEMEENTE 

Voorstel

Gemeenteraad

College van burgemeester 
en schepenen

Wetgevende macht

Gemeenteraad

Uitvoerende macht

College van burgemeester  
en schepenen
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Opdrachtenblad 41

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

We kijken terug op ons werk.

Wat hebben we onderzocht?

Hoe hebben we dat gedaan?

Zijn jullie tevreden over wat jullie

ervan gemaakt hebben?

Wat was goed? Wat hadden we

anders moeten aanpakken?

Hoe verliep de samenwerking met

anderen?

Heb je iets kunnen inbrengen?

Heb je je daarbij goed gevoeld?

Waarom wel? Waarom niet?

Heeft die samenwerking uiteindelijk

iets opgebracht voor de kwaliteit

van het werk?
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Opdrachtenblad 42

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

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

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

A =

B =

BG =

CY =

CZ =

D =

DK =

E =

EST =

F =

FIN =

GR =

H =

HR =

I =

IRL =

L =

LT =

LV =

M =

NL =

P =

PL =

RO =

S =

SK =

SLO =
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Opdrachtenblad 42 vervolg
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Opdrachtenblad 43

Lees de volgende tekst.

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

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

Beantwoord nu de volgende vragen.

Waarover gaat dit bericht?

Wat wil het mestdecreet bereiken?

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

Waarom?
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Opdrachtenblad 44

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

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

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

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

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

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

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

Ze zijn telkens gearceerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een doordenkertje!

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

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

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

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

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

mobiliteit,...)

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

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

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

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

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

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

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

Het Vlaamse wapenschild: Een korte geschiedenis van de leeuw

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

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

EenEen     schild schild
Welke kleur heeft het schild?

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



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

Wapenschild met dieren

Waarom gebruikte men oorspronkelijk 
wapenschilden?

Sinds wanneer staan er dieren afgebeeld 
 op wapenschilden? Waarom?

Welke dieren gebruikte men?  
Waarom?

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