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Inleiding

Welkom bij de EDUbox Democratie, een samenwerking van het Vlaams
Parlement en VRT NWS.

Zoals de naam al weggeeft staat deze EDUbox volledig in het teken van
politiek en de democratie. Een basisinzicht in de werking van de
democratie is essentieel voor de ontwikkeling van democratisch
burgerschap bij leerlingen.
Daarnaast zet de EDUbox Democratie de leerlingen aan tot nadenken over
regels en afspraken. Ze wisselen van gedachten over samenleven, zich
organiseren en het oplossen van problemen. Kortom ze doorlopen een
proces van meningsvorming en meningsuiting. Ze worden geconfronteerd
met verschillen in visie en standpunten en zoeken naar consensus.

Belang van inzicht in politiek en democratie

Regering en volksvertegenwoordigers, kabinetten en administraties, links
en rechts, meerderheid en oppositie, lijsttrekkers en lijstduwers,
fractieleiders en partijvoorzitters, partijstandpunten en
regeringsbeslissingen… Politiek en media maken gebruik van een
ingewikkeld politiek jargon. Voortdurend bots je op moeilijke termen in
media en kranten. Heel wat jongeren en volwassenen voelen zich niet
comfortabel bij dat politieke jargon en bij de politiek in het algemeen.

VRT NWS peilde in oktober 2018 naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen naar de politieke interesse bij jongeren.

https://medium.com/@vanlier?source=post_page-----2ae64d718506--------------------------------


Wat bleek?

54% van de jongeren gaf aan geen interesse te hebben in politiek.
Een kwart van de jongeren gelooft niet meer dat democratie de beste
bestuursvorm is.
26% kiest expliciet voor een autoritaire leider.

Nochtans vormt de democratische rechtsstaat een van de bouwstenen
van onze maatschappij. Hoe onze maatschappij functioneert en
gestructureerd is, welke regels en afspraken we naleven is grotendeels
toe te schrijven aan politieke besluitvorming. Een beter begrip van ons
politieke systeem in al zijn facetten kan dus ook leiden tot een beter
begrip van onze maatschappij.

Deze EDUbox Democratie introduceert jongeren in de wereld van politiek
en democratie. Het doel is om:

jongeren een aantal belangrijke basisinzichten en politieke kennis
mee te geven;
hen te laten nadenken over verschillende politieke keuzes en
consequenties;
hen aan te zetten om actief met elkaar in dialoog te gaan.

Nadat de leerlingen deze EDUbox hebben doorlopen, kennen ze de
basisconcepten die aan de grondslag liggen van onze democratische
samenlevingsvorm. Ze zijn in contact gekomen met verschillende
denkbeelden en actief met elkaar in discussie getreden.

Eindtermen

Burgerschap is geen aangeboren competentie. Ze moet op verschillende
manieren aangeleerd worden en is meer dan alleen maar in te vullen als
‘politieke geletterdheid’.

De nieuwe eindtermen (voor de eerste graad secundair onderwijs vanaf
2019, daarna in de volgende graden) zijn geformuleerd in functie van



sleutelcompetenties. Deze eindtermen worden niet vastgehaakt aan
vakken. Het zijn de schoolbesturen die de verbinding maken tussen de
eindtermen en de vakken of vakkenclusters. Daarbij moet het ook duidelijk
zijn welke leraar er verantwoordelijk is voor de uitwerking en de realisatie
ervan.

De sleutelcompetentie ‘burgerschapscompetenties met inbegrip van
competenties inzake samenleven’ wordt in 18 eindtermen verduidelijkt
(zie bijlage achteraan deze bundel).
Het zijn te bereiken eindtermen, zowel in de A-stroom als in de B-stroom.
De sleutelcompetenties veronderstellen overdracht van kennis, inzicht,
vaardigheden, attitudes en waarden. In de lijst als bijlage hebben we die
eindtermen gemarkeerd waaraan u werkt met de EDUbox Democratie.

Aan de slag met de EDUbox

De inhoud

In de EDUbox vindt u:
4 sets (voor 4 groepjes leerlingen) met

12 blauwe infokaarten die de verhaallijn schetsen en de leerlingen
instructies geven
20 groene kaarten over 4 fundamentele vraagstukken waarover de
leerlingen een keuze moeten maken
21 rode kaarten met uitdagingen waarvoor de leerlingen een
oplossing moeten kiezen

De filmpjes die bij de Edubox Democratie horen vind je op VRT Klaar via
volgende link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/democratie/

De voorbereiding

Neem vooraf de inhoud van de EDUbox door.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/democratie/


Schik je klas zo dat groepjes van maximum 5 leerlingen kunnen
samenwerken rond een tafel.
Zorg ervoor dat elke groep een set fiches heeft (blauwe
opdrachtenfiches, rode en groene fiches). In een EDUbox Democratie
zitten 4 sets. Heb je er meer nodig? Je kunt het materiaal
downloaden of een EDUbox bijbestellen op
https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de- klas/lespakketten-
en-educatief-materiaal/edubox-democratie.

Het verloop

Om de opdrachten uit te voeren en de klasgesprekken te voeren
heeft u 2 lesuren nodig. Laat de leerlingen in hun groepje zelfstandig
de opdrachten uitvoeren. Houd de tijd in de gaten, zodat de
klassikale bespreking zeker niet wegvalt.

Inleiding (5 minuten)

Verdeel de klas in groepen van maximum 5 leerlingen en laat de
leerlingen aan hun tafel plaatsnemen.
Breng de leerlingen in de sfeer: hun reis verloopt anders dan gepland,
want ze komen terecht op een onbewoond eiland. (blauwe kaart
nummer 4 en 5 + introvideo met Ivan De Vadder)
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/democratie/#edubox-
video-6

De leerlingen stappen in een soort Robinson Crusoe-verhaal. Hun
vliegtuig stort neer op een onbewoond eiland. Door een
vulkaanuitbarsting in de buurt is er niet meteen een reddingsoperatie
mogelijk. De leerlingen komen dus in een situatie terecht waarbij ze voor
onbepaalde tijd samen met anderen op een eiland moeten verblijven. Ze
zullen dus moeten samenwerken om te overleven.

Dit is de basislijn van de EDUbox Democratie: de leerlingen bouwen zelf
een maatschappij op, startend van nul. Ze overleggen met elkaar en
discussiëren over verschillende essentiële bouwstenen van een

https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-%20klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/edubox-democratie
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/democratie/#edubox-video-6


maatschappij.

Opdracht 1 (30 à 40 minuten)

De groepen krijgen vier vraagstukken voorgeschoteld (groene kaartjes).
Deze vier vraagstukken stemmen overeen met vier cruciale vragen in een
democratische rechtsstaat:

Wie neemt de beslissingen? (Leiderschap)
Hoe nemen we de beslissingen? (Politiek systeem)
Welke rechten heb je? (Rechten)
Wie heeft welke macht? (Verdeling van de macht)

Bij elk vraagstuk horen vier mogelijke oplossingen. De leerlingen moeten
binnen het groepje met elkaar overleggen welke oplossing hen de beste
lijkt. De mogelijke oplossingen hebben kenmerken van verschillende
politieke systemen.

1. Wie neemt de beslissingen?

1.1. Eén leider
1.2. Niemand
1.3. Alle 251 eilandbewoners bij meerderheid
1.4. Een kleine gekozen groep die de eilandbewoners vertegenwoordigen

2. Hoe nemen we de beslissingen?

2.1. ‘Lotje trek’
2.2. Referendum
2.3. De vertegenwoordigers onderhandelen
2.4. De leider beslist

3. Welke rechten heb je?

3.1. Geen rechten, ieder moet voor zichzelf zorgen
3.2. Basisrechten als recht op leven en recht op voedsel
3.3. Basisrechten en bescherming: ook recht op bescherming tegen



willekeur en mishandeling
3.4. Basisrechten, bescherming en participatie: je mag ook vrij je mening
uiten en mee beslissingen nemen

4. Wie heeft welke macht?

4.1. Alle macht bij de leider, zowel de macht om regels te bepalen als om
te straffen
4.2. Iedereen heeft alle macht: iedereen beslist mee over alle regels en
over straffen wanneer de regels overtreden worden
4.3. Een gedeelde macht: een groep mag regels bepalen, een andere
groep moet zorgen dat die in de praktijk uitgevoerd worden en nog een
andere groep krijgt de macht om te straffen
4.3. Niemand krijgt macht om regels te bepalen of iemand anders te
bestraffen

De leerlingen houden voor elk vraagstuk het gekozen kaartje bij. Na het
doorlopen van de eerste opdracht hebben ze dus vier groene
oplossingskaarten bij de hand. Deze vier kaarten van gekozen
oplossingen kunnen ze vervolgens samenleggen op tafel zodat hun eiland
wordt gevormd.

Eenmaal alle groepjes opdracht 1 hebben afgerond, wordt klassikaal
besproken hoe de leerlingen tot hun eiland zijn gekomen. Enkele vragen
die kunnen helpen om het gesprek op gang te trekken:

Welke beslissingen hebben jullie genomen?
Wat is de reden voor die beslissing?
Welke discussiepunten waren er binnen jullie groepje?
Waarover waren jullie het (on)eens? Wat was de reden?
Hoe zijn jullie tot een compromis gekomen?
Welke gevolgen zouden jullie keuzes kunnen hebben voor het
samenleven op het eiland? Kun je zowel positieve als negatieve
gevolgen voorspellen?

Wanneer de leerlingen kiezen voor een bepaalde combinatie is het goed



hen te laten nadenken over het onderscheid tussen de eilandsituatie met
251 personen en de samenleving met miljoenen burgers. Wat op kleine
schaal mogelijk is, wordt veel minder haalbaar of wenselijk op grotere
schaal.

Extra informatie voor de leraar bij opdracht 1

Het woord ‘democratie’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘dèmos’ (=
volk) en ‘kratein’ (= heersen, regeren). Letterlijk betekent democratie dus
dat de macht om te besturen bij het volk ligt. Maar alleen al om praktische
redenen kunnen we niet allemaal mee besturen. In de meeste
democratische landen is de democratie dan ook een representatieve
democratie. Dat wil zeggen dat we vertegenwoordigers verkiezen tijdens
verkiezingen.

Om van een echte democratie te kunnen spreken is er meer nodig dan
alleen eerlijke verkiezingen.

Alle burgers moeten basisrechten genieten zoals de vrijheid van
meningsuiting en het recht om zich te organiseren. Dankzij die
basisrechten kunnen burgers invloed uitoefenen op de besluitvorming en
kunnen ze altijd kritiek uiten. In een dictatuur, waar alle macht bij één
persoon ligt of bij een kleine groep machthebbers, hebben de burgers die
rechten niet.

De democratische principes omzetten in een politiek systeem, kan op vele
verschillende manieren. De principes krijgen vorm in instellingen, in regels
en procedures, in grondwettelijke fundamenten, in rechten en vrijheden.
De belangrijkste basisregels van een democratie vind je meestal terug in
een Grondwet.

Bovendien kan een democratie niet zonder rechtsstaat. De regels die door
de meerderheid worden vastgelegd, moeten ook opgelegd en
afgedwongen kunnen worden en gelden voor iedereen. Maar tegelijk
moeten de tegenstanders luidop hun standpunt kunnen blijven
verkondigen.



Vandaag betekent democratie zeker niet dat het volk met één stem
spreekt. Wel integendeel: pluralisme, meningsverschil en conflict zijn
nadrukkelijk aanwezig in de democratie.

Wereldwijd bestaan er veel verschillende bestuursvormen die
democratisch genoemd worden en toch sterk van elkaar verschillen. Maar
ze hebben wel enkele dingen gemeen:

In een democratie is de macht tijdelijk (tot de volgende verkiezingen)
en is hij verdeeld over 3 verschillende machten (wetgevende macht,
uitvoerende macht, rechterlijke macht)
In een democratie is het de bevolking zelf die macht verleent aan
vertegenwoordigers die verkozen worden in vrije en eerlijke
verkiezingen
In een democratie wordt de macht uitgeoefend op basis van een
meerderheid. De regels en wetten worden door een meerderheid
vastgelegd
In een democratie worden de fundamentele rechten van de burgers
formeel erkend en beschermd, bijvoorbeeld vrije meningsuiting en
het recht om zich te verenigen

In opdracht 1 hebben de mogelijke combinaties van kaartjes kenmerken
van een aantal politieke systemen:

Voor de combinatie ‘één leider + de leider beslist + de leider heeft alle
macht’ is het duidelijk: hier gaat het om autoritair leiderschap zoals in
een dictatuur voorkomt. In zo’n systeem zijn de politieke en
burgerrechten niet beschermd.
De antwoorden ‘niemand (geen leider) + niemand krijgt macht om
regels te bepalen of iemand anders te bestraffen’ zijn kenmerken van
een samenleving zonder centraal gezag. Anarchistische politieke
stromingen bepleiten een model zonder centraal gezag, maar stellen
een bestuur voorop in de vorm van kleine autonome zelfbesturende
gemeenschappen.
Het ontbreken van een centraal gezag komt verder voor in landen die
ook wel als ‘mislukte staat’ benoemd worden, nl. waar de



bestuurscapaciteit van de staat zodanig verzwakt is of ontbreekt, dat
de organisatorische taken van de staat niet vervuld worden en geen
of slechts minimale openbare diensten geleverd kunnen worden.
De combinatie met ‘alle 251 eilandbewoners bij meerderheid +
referendum + iedereen heeft alle macht: iedereen beslist mee over
alle regels en over straffen wanneer de regels overtreden worden’
verwijst naar een vorm van basisdemocratie waar de betrokkenheid
van alle burgers nodig en wenselijk is.
Onze democratie vertoont de kenmerken ‘een kleine gekozen groep
die de eilandbewoners vertegenwoordigen + de vertegenwoordigers
onderhandelen + basisrechten, bescherming en participatie + een
gedeelde macht (de scheiding der machten)’. Deze combinatie van
kenmerken ontdekken de leerlingen in elk geval in opdracht 2.

Opdracht 2 (20 minuten)

In deze opdracht wordt de verhaallijn van het zelfgebouwde eiland
verlaten. De aandacht wordt nu gevestigd op België/Vlaanderen, ook een
(ei)land met een eigen politieke structuur.

Indien mogelijk nemen de leerlingen een foto van hun eiland. Ze
kunnen dan na opdracht 2 de keuzes die ze hebben gemaakt voor
België/Vlaanderen vergelijken met de keuzes die ze hebben gemaakt
voor hun zelfgebouwde eiland in opdracht 1.
De leerlingen breken hun eiland uit opdracht 1 af.
Laat de leerlingen de groene spelkaarten uit opdracht 1 verzamelen
want die hebben ze opnieuw nodig in opdracht 2. De oplossingen
van opdracht 2 vindt u in de blauwe infofiches. Draai deze nog niet
om voor opdracht 2 is voltooid.
De leerlingen nemen de groene spelkaarten uit opdracht 1 er opnieuw
bij. Ze overlopen opnieuw de vier vraagstukken, en kiezen deze keer
voor de oplossing die volgens hen het beste past bij
Vlaanderen/België.
Het doel is om de leerlingen te laten nadenken over de politieke
structuur van België/ Vlaanderen. Hoe zit onze samenleving in elkaar?



Welke rechten hebben we? Hoe organiseren we de politieke macht?
De leerlingen kiezen opnieuw bij elk vraagstuk de oplossing die
volgens hen in ons land geldt en houden deze oplossing bij.
Wanneer alle groepjes Vlaanderen/België hebben gebouwd, mogen
ze de vier oplossingskaarten omdraaien. Daarop staat per vraagstuk
het juiste antwoord. Bij ons:
beslist een kleine gekozen groep vertegenwoordigers,
onderhandelen de vertegenwoordigers en nemen ze beslissingen bij
meerderheid,
heeft iedereen basisrechten, het recht op bescherming en het recht
op participatie,
is er een scheiding van de macht in drie: een groep mag regels
bepalen (parlement), een andere groep moet zorgen dat die in de
praktijk uitgevoerd worden (regering) en nog een andere groep krijgt
de macht om te straffen (gerecht).

De oplossingskaarten bieden bijkomende uitleg over hoe
Vlaanderen/België er uitziet. In een filmpje legt de voorzitter van het
Vlaams Parlement, Liesbeth Homans, uit hoe het Vlaams Parlement werkt:
https://youtu.be/dcAsUUnbHgw

Extra informatie voor de leraar bij opdracht 2

Verkiezingen in Vlaanderen

Om de vijf jaar verkiezen we een nieuw Vlaams, Europees en federaal
parlement. Vrije en eerlijke verkiezingen die op regelmatige tijdstippen
worden georganiseerd zijn een vereiste voor een democratie. Dat is
belangrijk om de macht te beperken. De macht moet regelmatig en
telkens opnieuw gegeven worden door de bevolking.

Verder moeten de kieswetten de vrijheid en de veiligheid van de kiezers
garanderen. Alle volwassenen mogen gaan stemmen. De kiezers hebben
de vrije keuze tussen verschillende partijen en kandidaten. Iedereen mag
zich kandidaat stellen en alle partijen hebben gelijke kansen om
campagne te voeren. De stemming is geheim zodat je je nooit moet

https://youtu.be/dcAsUUnbHgw


verantwoorden voor je stem. De kieswetten moeten ook garanderen dat
alle partijen en alle meningen gehoord kunnen worden, ook als die
afwijken van de mening van de meerderheid.

Wanneer je gaat stemmen maak je een keuze tussen de programma’s en
ideeën van de verschillende partijen die deelnemen aan de verkiezingen.
Je bepaalt mee de machtsverhoudingen tussen de partijen.

Het Vlaams Parlement

Om de vijf jaar worden er dus verkiezingen gehouden voor het Vlaams
Parlement, dat in totaal 124 leden telt. De inwoners van de vijf Vlaamse
provincies kiezen 118 Vlaamse volksvertegenwoordigers. Daarnaast
worden er voor het Vlaams Parlement zes volksvertegenwoordigers met
woonplaats in het Brussels Gewest verkozen. De verkozen
volksvertegenwoordigers van dezelfde partij organiseren zich in het
parlement in fracties.

Het parlement is de wetgevende macht. Wetten en decreten hebben
slechts uitwerking als ze door het parlement zijn aangenomen. Het is
weliswaar de regering die het beleid uitstippelt en vastlegt. Maar de
regering moet wel verantwoording afleggen aan het parlement. Om
benoemd te worden en om te kunnen besturen, moet de regering de
steun hebben van de meerderheid in het parlement.

De volksvertegenwoordigers van de meerderheidspartijen steunen zo
goed als altijd de initiatieven van de regering, omdat over die initiatieven
vooraf overleg wordt gepleegd en een consensus wordt bereikt.

De volksvertegenwoordigers van partijen in de oppositie bieden door een
kritische houding en door kritische vragen weerwerk aan de regering. Op
die manier probeert de oppositie de zwakheden
van de regering bloot te leggen en alternatieven voor te stellen. Daarmee
willen ze ook de kiezers overtuigen om de volgende keer voor hen te
stemmen.

Decreten



De wetten waarover in het Vlaams Parlement wordt gestemd, heten
decreten. Het initiatief om
een decreet voor te leggen aan het Vlaams Parlement kan zowel van een
parlementslid komen
(een voorstel van decreet) als van de Vlaamse ministers (ontwerpen van
decreet) . Elk ontwerp of voorstel van decreet moet uiteindelijk met een
meerderheid van stemmen worden goedgekeurd. Een goedgekeurd
decreet krijgt pas kracht van wet als het wordt bekrachtigd en
afgekondigd door de Vlaamse Regering.

Het Vlaams Parlement keurt de begroting goed

Elk jaar stemt het Vlaams Parlement de begroting. In de begroting staat
opgesomd hoeveel inkomsten er zullen zijn en hoeveel geld de ministers
het volgende werkjaar zullen besteden en voor welk beleid dat geld zal
worden gebruikt.

Het Vlaams Parlement controleert de Vlaamse regering

Een andere belangrijke taak van het Vlaams Parlement bestaat erin om de
Vlaamse Regering te controleren. Een logische manier om het beleid van
de regering te controleren is door vragen te stellen over dat beleid.
Volksvertegenwoordigers doen dat dan ook heel actief, mondeling tijdens
de vergaderingen of schriftelijk.

Meer weten over hoe ons politiek systeem werkt? Uitgebreide
achtergrondinformatie vind je in de ‘Informatiemap over Burgerzin,
democratie en politiek’ van De Kracht van je Stem.

Opdracht 3 (30 à 40 minuten)

In opdracht 3 worden de leerlingen geconfronteerd met enkele
uitdagingen. De uitdagingen zijn gebaseerd op problemen waar landen in
realiteit mee in aanraking komen. De verhaallijn wordt in deze opdracht
opnieuw opgenomen; de uitdagingen zijn dus in een eiland-jasje gegoten.



De uitdagingen:

1. immigratie
2. klimaat
3. publieke dienstverlening
4. herverdeling van inkomsten

• De leerlingen nemen er nu de rode spelkaarten bij. Er zijn in totaal vier
uitdagingen die op het eiland afkomen. Bij elke uitdaging horen vier (soms
vijf) mogelijke oplossingen.

Het is niet nodig alle uitdagingen aan bod te laten komen. De leraar kan
een keuze en een selectie maken afhankelijk van de klasgroep, de
voorkennis van de leerlingen en de actualiteit.

De leerlingen bespreken in groep welke oplossing ze de beste vinden
voor elke uitdaging.
Deze oplossing houden ze bij.
Wanneer elke groep een oplossing gekozen heeft, bespreekt de
leraar deze klassikaal. Deze vragen kunnen helpen bij het op gang
trekken van de discussie:
Welke oplossingen hebben jullie gekozen en waarom?
Waarover waren jullie het eens?
Waarover waren jullie het niet eens?
Hoe zijn jullie tot een compromis gekomen?
Zijn jullie gekozen oplossingen in overeenstemming met jullie
politieke systeem uit opdracht 1? Wat stemt er overeen en wat niet?
Zien jullie gelijkenissen met discussies die op dit moment gevoerd
worden in onze samenleving?
Zouden jullie een andere oplossing kiezen op het eiland dan in de
echte samenleving?

Slot (5 minuten)

Nadat opdracht 3 is besproken, kunnen de leerlingen de laatste blauwe
kaarten lezen en het filmpje met Ivan De Vadder bekijken.



Daarin krijgen ze de boodschap dat ze eindelijk gered worden en het
eilandavontuur erop zit.

Extra informatie voor de leraar bij opdracht 3 en
mogelijke uitbreiding

Opdracht 3 staat niet los van opdracht 1.

Afhankelijk van de rechten die de groepjes toegekend hebben aan de
eilandbewoners en afhankelijk van de politieke macht, kan de gekozen
oplossing voor elke uitdaging ook verschillen.

Stel dat een groep in opdracht 1 gekozen heeft voor het autoritair
leiderschapsmodel, dan hoeven ze zelfs niet te discussiëren en samen te
beslissen, want het is toch de leider die zal beslissen.

De uitdaging ‘publieke dienstverlening’ geeft ook de mogelijkheid om de
leerlingen bewust te maken van de uitgebreide publieke dienstverlening in
Vlaanderen en België. Het rode kaartje vermeldt onderwijs, ziekenzorg,
drinkwater en vuilnis (bij uitbreiding afvalverwerking). Onze overheid zorgt
echter voor veel meer publieke diensten.

In een volgend lesuur kan een brainstormoefening ingelast worden,
waarbij de leerlingen zoveel mogelijk publieke diensten opnoemen die
door de overheid (kunnen) worden georganiseerd. Hun eigen dagverloop
kan daarvoor als inspiratie dienen. De leraar schrijft alle genoemde
diensten onder elkaar op het bord.

In een volgende stap en een tweede kolom wordt gezocht naar de
overheid die de diensten aanbiedt en regelt. In ons land genieten we
immers van uitgebreide publieke diensten, die door de gemeenten,
provincies, de Vlaamse of federale overheid worden georganiseerd en
bestuurd. Op deze manier maken we gebruik van opdracht 3 om de
begrippen ‘bevoegdheden’, ‘bevoegdheidsverdeling’ en ‘bestuursniveaus’
te introduceren.

Voorbeeld:



Ook de uitdaging ‘herverdeling van inkomsten’ geeft aanleiding tot een
uitbreiding en verdieping over de rol van de overheid in de herverdeling
van de rijkdom, sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding en
solidariteit.

Het rode introkaartje vraagt de leerlingen na te denken over manieren om
om te gaan met ongelijkheid op het eiland.

De keuzemogelijkheden zijn:

niemand moet belastingen betalen (de overheid grijpt dus niet in)
iedereen moet evenveel belastingen betalen (een vlaktaks)
wie meer verdient betaalt meer belastingen (progressieve
belastingen op inkomen)
wie meer bezit, betaalt meer belastingen (vermogensbelasting)

In een volgend lesuur kan ingegaan worden op de reële herverdeling van
inkomsten in ons land en hoe we solidariteit organiseren. Bijgaande
opiniebijdrage kan argumenten aanleveren voor een debat.



Opinie:



Over belastingen maakte de Universiteit van Vlaanderen een toegankelijk
filmpje in de reeks ‘Wat zegt de wetenschap over’. Econoom Toon
Vanheukelom legt uit waar ons belastinggeld naartoe gaat:
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/waar-gaat-mijn-
belastinggeld-naartoe/

Uitbreiding politieke partijen in Vlaanderen

De Edubox Democratie laat de leraar toe om de link te leggen naar de
actualiteit en naar de standpunten van de Vlaamse politieke partijen over
een aantal thema’s. Zo zijn verschillende voorstellen bij opdracht 1 en
opdracht 3 geïnspireerd op standpunten van de Vlaamse politieke
partijen.

Om hier verder op in te gaan kan ook gebruik gemaakt worden van de
Stemtest2019, die als Educatieve Stemtest
www.educatievestemtest.be verder bruikbaar blijft. Wanneer de
leerlingen de Stemtest invullen, kunnen ze ontdekken welke standpunten
partijen innemen en welke standpunten aansluiten bij hun persoonlijke
voorkeur.

Meer achtergrond en educatief materiaal over democratie, politiek en
burgerschap in de informatiemap en de lesmappen van De Kracht van je
Stem op www.dekrachtvanjestem.be.

Bijlage 1: Eindtermen eerste graad A en B-
stroom

4. Burgerschapscompetenties met inbegrip van
competenties inzake samenleven

De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden.

4.1 De leerlingen lichten de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten
en de mogelijke gevolgen ervan voor relaties met anderen toe.
(transversaal)

https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/waar-gaat-mijn-belastinggeld-naartoe/
http://www.educatievestemtest.be/
http://www.dekrachtvanjestem.be./


Met inbegrip van kennis
* Feitenkennis — Erkende symbolen van de Vlaamse gemeenschap, België
en de Europese Unie
* Conceptuele kennis — Gelaagdheid van identiteiten, met aandacht voor
verschillende aspecten van identiteiten zoals gender, sociale, culturele,
economische, deelstatelijke, nationale en internationale aspecten —
Dynamiek van identiteiten doorheen ruimte en tijd, met aandacht voor de
eigen achtergrond en de persoonlijke beleving van tijd en ruimte —
Relationeel karakter van identiteiten
* Metacognitieve kennis — Zelfkennis over aspecten van de eigen
identiteiten 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,…

Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken.

4.2 De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en
groepen in een diverse samenleving.° (transversaal — attitudinaal)

4.3 De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om
te gaan met individuen en groepen in een diverse samenleving.
(transversaal)

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis — Diversiteit in de samenleving, met aandacht voor
meerdere aspecten van diversiteit zoals fysieke, cognitieve, sociale,
culturele aspecten
* Procedurele kennis — Strategieën om respectvol en constructief om te
gaan met elkaar Met inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve
dimensie: beheersingsniveau toepassen Affectieve dimensie°: Handelen
vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden,
opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken,
strategieën,… geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is
voor de balans tussen conflicterende aspecten



4.4 De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen,
stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe. (transversaal)

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis — Vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en
groepsdruk 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,…

4.5 De leerlingen hanteren strategieën om tot constructieve oplossingen
voor conflictsituaties te komen. (transversaal)

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis — Conflicten en oplossingen
* Procedurele kennis — Strategieën om tot constructieve oplossingen
voor conflicten te komen Met inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve
dimensie: beheersingsniveau toepassen Affectieve dimensie°: Handelen
vanuit een persoonlijk kader waarin voorkeuren voor waarden,
opvattingen, gedragingen, gebeurtenissen, informatie, taken,
strategieën,… geïnternaliseerd zijn, maar waarbij nog aandacht nodig is
voor de balans tussen conflicterende aspecten

4.6 De leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als
discriminatie in de samenleving. (transversaal)
Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis — Onverdraagzaamheid en discriminatie Met
inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve dimensie: beheersingsniveau
begrijpen Affectieve dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag,
gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…

Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan.

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis — Feit en mening — Realiteit en fictie — Argumenten
* Procedurele kennis — Strategieën om een eigen mening te



onderbouwen — Manieren om met elkaar in dialoog te gaan
* Metacognitieve kennis — Eigen mening — Reflectievaardigheden en -
proces

Met inbegrip van
context * Actuele maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends
Met inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve dimensie:
beheersingsniveau toepassen Affectieve dimensie°: Voorkeur tonen voor
en belang hechten aan waarden, opvattingen, gedragingen,
gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…

Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de
rechten en plichten van iedereen binnen de rechtstaat.

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,…

4.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke
gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige
argumenten. (transversaal)

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)

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,…

De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en
ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en
het individu kritisch benaderen.

4.11 De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context.°
(transversaal — attitudinaal)

4.12 De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van
duurzaamheidskwesties toe. (transversaal)

Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis — Duurzame ontwikkeling op het vlak van
consumptie, energie, mobiliteit
— Oorzaak-gevolg relaties — Onderscheid geheel-onderdeel binnen
systemen — Verschillende perspectieven (3 P’s: planet, profit, people) op
duurzaamheidskwesties Met inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve
dimensie: beheersingsniveau begrijpen Affectieve dimensie°: Reageren op
opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…

4.13 De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van
duurzame ontwikkeling op het lokale niveau. (transversaal)
Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis — Duurzame ontwikkeling — Oorzaak-gevolg
relaties — Onderscheid geheel

- onderdeel binnen systemen — Verschillende perspectieven (3 P’s:
planet, profit, people) op duurzaamheidskwesties
* Metacognitieve kennis — Kritische reflectie over duurzaamheidskwesties



Met inbegrip van dimensies eindterm Cognitieve dimensie:
beheersingsniveau begrijpen Affectieve dimensie°: Reageren op
opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie, taken, strategieën,…

4.14 De leerlingen illustreren wederzijdse beïnvloeding tussen
maatschappelijke domeinen. (transversaal)
Met inbegrip van kennis
* Conceptuele kennis — Interactie tussen maatschappelijke domeinen
(politiek, sociaal, economisch en cultureel) Met inbegrip van dimensies
eindterm Cognitieve dimensie: beheersingsniveau begrijpen Affectieve
dimensie°: Reageren op opvattingen, gedrag, gebeurtenissen, informatie,
taken, strategieën,…

Democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal
niveau duiden

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.

4.17 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,…

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

4.15 De leerlingen lichten wijzen van vertegenwoordiging, deelname aan
macht en democratische besluitvorming toe voor zover deze relevant zijn
voor hun eigen leefwereld.

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)

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).

Bijlage 2 Toelichting bij de eindtermen
‘Burgerschapscompetenties met inbegrip van
competenties inzake samenleven’.



Het decreet over de eindtermen bevat niet enkel de lijst met
sleutelcompetenties en bijhorende eindtermen. De wetgever geeft in een
“Memorie van Toelichting” ook meer uitleg en een verantwoording voor
het decreet. Deze toelichting is bijzonder interessant om de eindtermen te
begrijpen en te kaderen. Voor wie dus meer wil weten, hieronder de
toelichting die de wetgever bij het decreet heeft gegeven:

4.7. Uitgangspunten eindtermen Burgerschapscompetenties met inbegrip
van competenties inzake samenleven.

4.7.1. Referentiekaders

Het referentiekader “UNESCO (2015). Global Citizenship Education -
TOPICS AND LEARNING OBJECTIVES” is een belangrijk referentiekader
voor deze sleutelcompetentie. Daarnaast werd gebruik gemaakt van het
referentiekader ‘Burgerschapscompetenties’ dat door experten samen
met AHOVOKS is opgesteld. Burgerschap gaat niet enkel om samenleving
en politiek. Ook de internationale gemeenschap en de filosofische en
juridische beginselen van de democratisch rechtsstaat vormen essentiële
kerncomponenten. Voor de bepaling van deze componenten werd
gebruikgemaakt van verschillende bronnen zoals specifieke
onderzoeksliteratuur, buitenlandse curricula en de inbreng van experten.

4.7.2. Samenhang sleutelcompetenties, bouwstenen en eindtermen

De zevende decretale sleutelcompetentie ‘Burgerschapscompetenties
met inbegrip van competenties inzake samenleven’ vertoont een sterke
samenhang met de Europese sleutelcompetentie
‘Burgerschapscompetentie’. De definitie van de Europese
sleutelcompetentie beschrijft competenties in verband met burgerschap
die sterk overeenkomen met hoe die opgevat zijn in het referentiekader:
“Burgerschapscompetentie is het vermogen om te handelen als
verantwoordelijke burger en ten volle deel te nemen aan het burgerlijke en
sociale leven, op basis van inzicht in de sociale, economische, juridische
en politieke begrippen en structuren, alsook in mondiale ontwikkelingen
en in duurzaamheid.”. Deze verschillende aspecten van



burgerschapscompetenties zijn geëxpliciteerd in de bouwstenen. De
meeste bouwstenen worden geconcretiseerd in transversale eindtermen
omdat deze in relatie met meerdere sleutelcompetenties dienen gelezen
en gerealiseerd te worden. De bouwstenen ‘democratische besluitvorming
op lokaal, nationaal en internationaal niveau’ en ‘democratische principes
en democratische cultuur kaderen binnen de moderne rechtsstaat’
omvatten de inhoudelijke eindtermen van burgerschap.

4.7.3. De bouwstenen en eindtermen

De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden

Identiteit is niet eenvoudig te definiëren. Algemeen gesproken is het dat
wat uniek of eigen is aan personen en organisaties, hoe we onszelf
definiëren en beschrijven. Het is een geheel van opvattingen en gevoelens
over wie of wat men is, tot welke groepen men behoort en de gedragingen
die daaruit volgen. Het gaat dus om zowel cognitieve, gevoelsmatige als
gedragsmatige processen. Deze omschrijving illustreert dat identiteit uit
meerdere lagen bestaat. Iemands identiteit krijgt vorm in interactie met de
omgeving. Mensen zijn niet lid van slechts één bepaalde groep en hebben
niet één specifieke en vastomlijnde identiteit. De gelaagdheid van
identiteit kan gevat worden in onder meer genetische, persoonlijke,
sociale, talige, gender-gerelateerde, levensfase-gerelateerde, regionale,
nationale, internationale, culturele, levensbeschouwelijke en economische
aspecten. Een aantal van deze aspecten zijn sterk aan verandering
onderhevig, niet alleen doorheen de leeftijdsgebonden ontwikkelingen,
maar ook wanneer we de wereld verder verkennen, bijvoorbeeld tijdens
het reizen en door contacten met andere culturen. Identiteitsontwikkeling
is dan ook een complex en dynamisch proces.
Tijdens de adolescentie speelt identiteitsvorming een expliciete rol. Wie
ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe anders ben ik dan anderen? Hoe zien anderen
mij? Tot welke groepen behoor ik en tot welke niet? De opvattingen
hierover hebben een invloed op de relaties en omgang met anderen. Denk
hierbij aan solidariteit, conflict, pesten, discriminatie en geweld.

Eerste graad A- en B-stroom



Specifiek voor de eerste graad verwachten we dat leerlingen de
gelaagdheid en dynamiek van identiteiten kunnen illustreren en daarbij de
mogelijke gevolgen voor relaties met anderen kunnen meenemen
(Eindterm 7.1).
De basis hiervoor ligt in het UNESCO-kader voor globaal burgerschap, dat
een aantal thema’s met betrekking tot identiteitsvorming voorstelt die
goed aansluiten bij de leefwereld van leerlingen van de eerste graad.
Mogelijke thema’s zijn hoe het individu zich verhoudt tot zijn
gemeenschap en hoe we verbonden zijn met de wijdere wereld door
bijvoorbeeld sport, reizen en muziek. Voor het relationele aspect van
identiteit stelt UNESCO thema’s voor als empathie, solidariteit, het
voorkomen van geweld (inclusief gender-gerelateerd geweld) en pesten.
Wat betreft de dynamiek, of veranderlijkheid, van identiteit kunnen zowel
culturele, historische, ruimtelijke als economische aspecten belicht
worden.

Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken

Iedere samenleving bestaat uit groepen van mensen die op sociaal,
cultureel, politiek en economisch vlak van elkaar verschillen. Samenleven
en samenwerken in diversiteit vergt van burgers dat ze elk vanuit hun
eigen opvoeding, achtergrond en identiteit met een geheel van principes
en afspraken kunnen instemmen die de omgang met elkaar in het publieke
leven regelen.

Dit vraagt kennis van concepten en inzichten omtrent de organisatie en
werking van de samenleving. De hierbij horende basisvaardigheden zijn
samenwerken, constructief denken en handelen, denken en handelen op
basis van wederkerigheid, interculturele en intraculturele vaardigheden,
omgaan met (waarden)conflicten en gepast reageren op
uitsluitingsgedrag.

Eerste graad A- en B-stroom

In de eerste graad geven we de leerlingen een aantal competenties mee in
functie van het samenleven en samenwerken in diversiteit. We verwachten



van de leerlingen dat ze zelf respectvol en constructief omgaan met
diverse anderen (Eindterm 7.2 en 7.3). Daarbij is het belangrijk om
de mechanismes van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en
groepsdruk te herkennen en tegen te gaan (Eindterm 7.4). Eindterm 7.5
staat in het teken van het constructief omgaan met conflicten.
De realisatie van deze doelen vertrekt het best vanuit de reële schoolse
situatie en leefwereld van de leerlingen. Het kunnen toelichten van
onverdraagzaamheid en discriminatie in de samenleving vormt een opstap
naar het ontkrachten van uitsluitingsmechanismes (Eindterm 7.6).

Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan.

In een democratische samenleving komen burgers op voor hun eigen
opvattingen en belangen op basis van een constructieve dialoog. Het zich
beroepen op redelijke en onderbouwde argumenten is daarbij van belang
om zich te beschermen tegen ongeldige argumenten en manipulatieve
retoriek. Daarnaast is het van belang om in dialoog de ruimte te vinden om
datgene waarvan we overtuigd zijn en waar we belang aan hechten
delibererend te onderzoeken.

In het dialogeren staan vaardigheden centraal om in verschillende
omgevingen constructief te communiceren, blijk te geven van tolerantie,
verschillende standpunten te verwoorden en te begrijpen, vertrouwen te
wekken, en zich in te voelen. Zicht hebben op mogelijke spanningen en
relaties tussen levensbeschouwelijke, filosofische en morele opvattingen
enerzijds en de democratische cultuur anderzijds is hierbij noodzakelijk.

Eerste graad A- en B-stroom

Eindterm 7.7 beoogt het onderbouwen van een eigen mening. De
leerlingen wordt een aantal basisprincipes van het argumenteren
aangereikt en leren vooral het onderscheid maken tussen feiten en
meningen, tussen realiteit en fictie. Voor de inhoudelijke invulling kan
gekozen worden voor gebeurtenissen, thema’s en trends die de leerlingen
kennen via de (sociale) media en die hen beroeren.



Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de
rechten en plichten van iedereen binnen de rechtsstaat

Samenleven is een zich voortdurend ontwikkelend proces, gedragen door
burgers. Actief participeren aan de democratie vraagt het vermogen om
zich daadwerkelijk met anderen voor de publieke zaak
in te zetten, om solidariteit aan de dag te leggen en belangstelling te
tonen voor het oplossen van problemen die een plaatselijke of grotere
gemeenschap raken.

Hiertoe behoren een kritische en creatieve bezinning op en constructieve
deelname aan gemeenschaps- of buurtactiviteiten en het zich engageren
in organisaties. Voorbeeldvragen zijn: Waar zet ik me voor in? Hoe zet ik
me hier voor in? De rechtsstaat is hierbij een algemeen geldend kader. In
reële schoolse situaties kan het zich oefenen in actief burgerschap zich
op veel manieren vertalen, onder meer door vertegenwoordiging in de
leerlingenraad, steun aan solidariteitsacties en vrijwilligerswerk.

Eerste graad A- en B-stroom

Deze eindtermen vormen een opstap naar actief burgerschap. De
leerlingen leren het belang inzien van engagement, zowel individueel als in
groep. Het kan zowel om eenmalige als structurele acties gaan (Eindterm
7.8 en 7.9). Daarnaast leren de leerlingen hoe ze inspraak en participatie
kunnen toepassen in schoolse situaties (Eindterm 7.10).

De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en
ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en
het individu kritisch benaderen

Mondiaal gezien komen verschillende maatschappijen, culturen en
economieën steeds dichter bij elkaar, waardoor samenlevingen in
toenemende mate wederzijds afhankelijk en verbonden zijn. Tegelijkertijd
zijn van de gestage digitalisering en robotisering van de leefwereld de
uiterste grenzen nog niet in zicht. Deze complexe transities vergen een
duurzame aanpak, aansluitend op de behoeften van het heden zonder het



vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te
voorzien in gevaar te brengen. Deze mondiale uitdagingen en de
bijhorende duurzame ontwikkeling, verschillende perspectieven binnen en
op de internationale gemeenschap en achtergronden van internationale
conflicten en vredesprocessen zijn dan ook belangrijke aandachtspunten
binnen deze bouwsteen.

Als referentiekader kunnen hiervoor de Duurzame ontwikkelingsdoelen
(‘SDGs’: ‘Sustainable Development Goals’) zoals geformuleerd door de
Verenigde Naties aangewend worden. De snelle veranderingen kritisch
benaderen vergt inzicht in hoe allerlei ontwikkelingen elkaar wederzijds
beïnvloeden en impact hebben op de individuele burger, de samenleving
als geheel en het leefmilieu, zowel lokaal als globaal. Een benadering die
tracht een overzicht van het complexe geheel van maatschappelijke
ontwikkelingen te behouden is systeemdenken. Hierbij kan een breed
gamma van kwesties aan bod komen.

Twee voorbeelden van relevante vragen: Welke impact hebben
technologische ontwikkelingen op onze privacy? In welke mate moeten we
ons (consumptie) gedrag aanpassen aan ecologische bekommernissen?

Eerste graad A- en B-stroom

Met deze eindtermen leggen we de basis voor de competenties die
centraal staan in het systeemdenken en in duurzame ontwikkeling. In de
eerste graad willen we ernaar streven dat leerlingen binnen de schoolse
context duurzaam handelen (eindterm 7.11).
De toepassing op duurzaamheidskwesties vertrekt zoveel als mogelijk uit
de lokale context. Belangrijk hierbij is dat leerlingen inzicht krijgen in de
complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties (Eindterm
7.12).

Zicht krijgen op de relaties tussen oorzaken en gevolgen houdt in dat je
meer focust op verbanden tussen feiten dan op afzonderlijke feiten. Ook
de eigenschappen van oorzaak-gevolg relaties kunnen hierbij onder de
loep worden genomen (nooit rechtlijnig, vaak onbedoeld, niet altijd



meteen zichtbaar,…). Naast de relaties tussen oorzaken en gevolgen zijn
hier ook de andere deelvaardigheden van het systeemdenken relevant,
met name zicht krijgen op onderdelen en geheel en zicht krijgen op
verschillende perspectieven. Systeemdenken wordt ook aangewend om
de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkelingen op lokaal
niveau te illustreren. (Eindterm 7.13) Voor de thematische invulling van
deze eindterm vormen de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties een internationaal erkend referentiekader. Ook de
wederzijdse beïnvloeding tussen maatschappelijke domeinen is belangrijk
(Eindterm 7.14)

Een mooi voorbeeld hiervan is het verkeer in de omgeving van de school,
met een duidelijke verwevenheid van ecologische, economische,
culturele, politieke, historische en technologische fenomenen. Ter
inspiratie hierbij nog een aantal mogelijke thema’s: de milieueffecten die in
verband kunnen gebracht worden met lokale landbouwactiviteiten, met
lokale industriële activiteiten; de effecten van toerisme en recreatie op het
landschap en de economie; milieueffecten en samenlevingsaspecten die
in verband kunnen gebracht worden met het stedelijk landschap. Het
leggen van deze verbanden is een noodzakelijke opstap naar kritische
reflectie.

Democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal
niveau duiden

Deze bouwsteen betreft de organisatie en werking van het politieke
systeem en de bijhorende processen, de verschillende wijzen van
vertegenwoordiging en deelname aan macht en de mogelijkheden tot
participatie aan besluitvorming.

De concepten en inzichten die hier centraal staan zijn: overheden en
macht (bevoegdheden), breuklijnen en ideologieën, democratie en
politieke vertegenwoordiging, politieke participatie en sociale
bewegingen, politieke partijen en partijsystemen, kiessystemen en
stemgedrag, parlement en regering, bestuur en beleid, grondwet, wet en
decreet en federalisme en decentralisatie.



Dit gaat van het gemeentelijk tot regionaal, federaal en Europees niveau,
m.a.w. alle niveaus waarvoor burgers stemgerechtigd zijn. Het is hierbij
belangrijk in te zien dat democratie een politiek systeem is dat op basis
van grondrechten, deliberatie en democratische procedures tot
beslissingen komt. Centraal staan daarbij vaardigheden als het voeren van
debat, onderhandelen, het vormen van consensus en het creëren van win-
winsituaties.

Eerste graad A-stroom

Eindterm 7.15 focust op een basisinzicht in wijzen van
vertegenwoordiging, deelname aan macht en democratische
besluitvorming. Daarbij is het belangrijk om te vertrekken uit thema’s die
relevant zijn voor de leefwereld van de leerlingen.

Eerste graad B-stroom

Eindterm 7.15 focust op een basisinzicht in wijzen van participatie en
democratische besluitvorming. Daarbij is het belangrijk om te vertrekken
uit thema’s die relevant zijn voor de leefwereld van de leerlingen.

Democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen
de moderne rechtsstaat

De ervaring met ondemocratische regimes en ondemocratische
tendensen heeft het besef doen groeien dat ook democratieën nood
hebben aan ondersteuning om de democratische politieke cultuur te
bestendigen. Een democratische rechtsstaat die zich weerbaar opstelt,
dient er bijgevolg over te waken dat een aantal essentiële democratische
basisbeginselen en basisattitudes ook door het onderwijs worden
aangebracht.

Er bestaan uiteraard verschillende opvattingen over de vraag welke vorm
deze democratische rechtsstaat precies dient aan te nemen. Toch bestaat
er een brede consensus dat de overheid haar burgers als vrije en gelijke
individuen moet behandelen en dat mensenrechten de basis vormen voor
de moderne democratie. Het respect voor de grondrechten en de



individuele vrijheid kunnen beschouwd worden als de hoeksteen van de
moderne democratie.

Belangrijke kernelementen hiervan zijn de vrijheid van geweten, van
meningsuiting, en van vereniging, het schadebeginsel, het non-
discriminatiebeginsel, de scheiding van kerk en staat, en de scheiding der
machten.
Inzicht in het belang van de democratische principes, democratische
cultuur en van waarden zoals vrijheid, gelijkheid en tolerantie zijn hierbij
onontbeerlijk. Het abstracte karakter van de onderliggende juridische
principes van de moderne rechtsstaat belet niet dat ze in de praktijk ook
op een heel concrete manier doorwerken, niet alleen in de interactie
tussen burgers en het politiek systeem, maar ook in de interactie tussen
burgers onderling. Burgers komen dagelijks in contact met het juridische
domein. Centraal hierbij is een basisinzicht in de werking van het
juridische systeem, de bevoegde instanties en de bijhorende procedures.
De Raad van Europa publiceerde omtrent democratische principes en
democratische cultuur een referentiekader: “Competences for democratic
culture” — Council of Europe.

Eerste graad A-stroom

Eindterm 7.17 beoogt een basisinzicht in mensen- en kinderrechten en
hun belang.

Eindterm 7.18 legt de basis voor inzicht in de principes van een
democratische samenleving en bevat een attitudinale component die
focust op de appreciatie van de waarden en principes van onze
democratische Vlaamse samenleving.

Eindterm 7.16 is een attitudinaal doel waarbij opkomen voor de
eerbiediging van de rechten van de mens en het kind en de sociale
rechtvaardigheid centraal staan.

Eerste graad B-stroom

Eindterm 7.17 beoogt een basisinzicht in mensen- en kinderrechten en



hun belang.

Eindterm 7.18 legt de basis voor inzicht in de principes van een
democratische samenleving en bevat een attitudinale component die
focust op de appreciatie van de waarden en principes van onze
democratische Vlaamse samenleving.

Eindterm 7.16 is een attitudinaal doel waarbij opkomen voor de
eerbiediging van de rechten van de mens en het kind en de sociale
rechtvaardigheid centraal staan.


