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1 STRUCTUUR LESSENREEKS 

1.1 Les 1 – Burgerschap 

1. Inleiding          10’ 

2. Burgerschap en definities        25’ 

3. Actief burgerschap         15’ 

4. Overgang naar burgerschap en nationaliteit   

 

     

1.2 Les 2 – Burgerschap en Nationaliteit 

1. Inleiding          15’ 

2. Burgerschap in een veranderende samenleving      20’ 

3. Burgerschap over de grenzen heen. Enkele voorbeelden    5’ 

4. Burgerschap herbekeken        10’ 

 

 

1.3 Les 3 – Burgerschap en Globalisering 

1. Inleiding          10’ 

2. Dimensies van globalisering        15’ 

3. Globalisering en Nutella        10’ 

4. Argumenten voor of tegen globalisering       15’ 

 

 

1.4 Les 4 – De Multiculturele Samenleving 

1. Inleiding          15’ 

2. Nationale identiteit in een multiculturele samenleving     20’ 

3. Integratie en inburgering        5’ 

4. Conclusie lessenreeks burgerschap       10’ 
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2 WERKVORMEN 

2.1 Les 1 – Burgerschap 

 

2.1.1 Inleiding          10’ 

 Concreet: De leerlingen houden groene versus rode kaartjes omhoog bij akkoord versus niet 

akkoord met gegeven stellingen of de afbeeldingen die in de cursus te zien zijn. 

 Doelstelling: Kennismaken met de betekenis en met de verschillende ladingen van het begrip 

burgerschap. 

 

2.1.2 Burgerschap en definities       25’ 

 Concreet: De leerkracht geeft een doorlopende tekst aan de leerlingen met de definitie van 

burgerschap plus bijkomende duiding over de termen. De leerlingen lezen de tekst, krijgen 

hierover enkele algemene vragen (vooraf opgesteld – invulblad) en aanzetten om de theorie te 

verwerken en te reproduceren.  

o Inleiding door de leerkracht, opdracht geven     5’ 

o De leerlingen lezen de tekst en vullen de vragen per duo in   10’ 

o De leerkracht doceert en bespreekt met de leerlingen de antwoorden klassikaal 

          10’ 

2.1.3 Actief burgerschap        15’ 

 Concreet: hoe actief ben jij en waarom? 

 De leerkracht bevraagt de leerlingen hoe zij hun burgerschap in de praktijk toepassen, welke 

vormen van burgerschap zij in hun directe omgeving zien...  

o Welk engagement nemen jullie op (scouts, mantelzorg?, vrijwilligerswerk...) 

o Welk voorbeelden van burgerschap zie je in jouw omgeving?  

 De leerkracht schrijft de antwoorden op het bord: Bordplan met verschillende vormen van 

burgerschap (jeugdbeweging, vrijwilligerswerk, geldinzameling goed doel, politieke beweging, 

schoolraad, deelnemen aan protesten, petitie ondertekenen, … ) 

o Inleiding: groepsgesprek over eigen engagement    10’ 

o Theorie lezen – vragen klassikaal beantwoorden      5’ 

 

 

2.1.4 Overgang naar burgerschap en nationaliteit 
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2.2 Les 2 – Burgerschap en Nationaliteit 

2.2.1 Inleiding          15’ 

 Kleine enquête houden in de klas op basis van de vragen in de cursus.    5’ 

De leerlingen denken na over hun eigen identiteit en hoe die zich verhoudt tot hun nationaliteit. 

Uit deze discussie verwachten we verschillende antwoorden en verschillende argumenten. De 

leerlingen zullen nadenken over de verschillende aspecten van burgerschap en gaan 

daarnaast ook nadenken over hun eigen nationaliteit/identiteit. Antwoorden zullen (mogelijk) 

wijzen in de richting van een gedeelde identiteit/nationaliteit. Deze identiteit kunnen we linken 

aan het burgerschap. De leerlingen laten aanvullen dat de definitie van burgerschap niet 

statisch maar dynamisch is door te vertrekken vanuit hun eigen gevoel van lidmaatschap 

binnen de samenleving (als Eeklonaar, Belg, Europeaan, Wereldburger, …). De leerlingen 

doen stilstaan bij hun eigen verantwoordelijkheid als burger: verantwoordelijk voor inwoners 

van Eeklo, België, Europa, buiten Europa?        

 

 Klassikaal bespreken en duiden       10’ 

De leerkracht noteert de antwoorden op het bord. 

De theoretische duiding in de cursus ondersteunt en verklaart de verschillende antwoorden op 

burgerschap en nationaliteit. 

 

 

2.2.2 Burgerschap in een veranderende samenleving    20’ 

 Concreet: theoretische duiding geven bij het klasgesprek, burgerschap als veranderend 

begrip 

o De leerlingen lezen de tekst klassikaal – de leerkracht stelt vragen   10’ 

o De leerlingen bereiden de vragen individueel voor    5’ 

o De antwoorden worden klassikaal besproken     5’ 

 

2.2.3 Burgerschap over de grenzen heen. Enkele voorbeelden  5’ 

 Concreet: De leerkracht laat de leerlingen enkele voorbeelden geven van burgerschap over 

de grenzen heen. De voorbeelden uit de cursus worden besproken. In dit stuk wordt al de 

brug geslagen naar de volgende les, namelijk globalisering. 

 

 

2.2.4 Burgerschap herbekeken       10’ 

 Concreet: De leerkracht gaat met de klas op zoek gaan naar een nieuwe definitie van 

burgerschap door terugkoppeling naar inleiding en vooruitblik naar de volgende les. 

 Klasgesprek over burgerschap: 

o Wat zijn de uitdagingen van de hedendaagse samenleving? 

o Inleiding op globalisering en de multiculturele samenleving.    
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2.3 Les 3 – Burgerschap en Globalisering 

2.3.1 Inleiding          10’ 

 De leerkracht kadert de les en zet de leerlingen aan het werk    5’ 

Ga met je buur aan de hand van wat je bij je hebt na hoe veel landen en welke landen je 

vandaag bij hebt. Kijk hiervoor naar: productieland van je rugzak, je smartphone, je schoenen, 

je brooddoos, denk ook aan het merk van de schoolbus en de brandstof waarop die rijdt? Welke 

kleren draag je – Waar zijn die gemaakt? Wat kan je afleiden uit het label van je kleren? Wat 

heb je gisteren gegeten? Zijn deze ingrediënten uit ons land afkomstig? 

 

 Klassikale bespreking.         10’ 

Daarna volgt een klassikale bespreking van de resultaten: de leerlingen merken wat 

globalisering in hun eigen omgeving betekent. 

 

2.3.2 Dimensies van globalisering       15’ 

 Groepswerk: op zoek naar dimensies van globalisering     10’ 

De klas wordt opgedeeld in groepjes van vier. Eerst lezen zij samen de cursustekst onder de 

inleiding. Deze geeft hen theoretische duiding bij de verschillende dimensies. Ieder groepje 

bekijkt dan de afbeeldingen, die een foto, een tekst of slogan weergeven. Deze afbeeldingen 

duiden op een bepaalde vorm van globalisering: economisch (bijvoorbeeld artikel, afbeelding 

of slogan van ‘tulpen uit Shanghai, sweat-shops, mcdonalds, Spaanse 

komkommercrisis/Belgische perencrisis), sociaal-cultureel (fusion-kitchen, migratie, mode, 

muziek), politiek (Brexit, mensenrechten, VN, BRIC-landen). Ze gaan stap voor stap na welke 

afbeeldingen bij welke dimensie van globalisering passen en leggen linken tussen de 

verschillende afbeeldingen. 

 Klassikale bespreking en theoretische duiding      5’ 

Hierna worden de afbeeldingen klassikaal besproken om het thema verder te duiden. 

 

2.3.3 Globalisering en Nutella        10’ 

 Inleiding: 

De leerkracht illustreert de reikwijdte van globalisering aan de hand van de grafieken van 

Nutella en de Supply Chain = economische activiteiten beperken zich niet meer tot de 

landsgrenzen: dus producten komen uit verschillende landen, producenten verkopen hun 

producten in meerdere landen 

 Definiëring: tekst en voorbeelden 

De leerlingen lezen klassikaal een tekst over globalisering. 

De termen economische, politieke en culturele globalisering worden hierin 

aangestipt/uitgewerkt 

De leerkracht duidt de termen en schetst het algemene kader. 

 

2.3.4 Argumenten voor of tegen globalisering     15’ 

 Concreet: De leerlingen lezen beide artikelen over globalisering (bijlage 2 en 3). Ze krijgen de 

opdracht de argumenten voor globalisering en de argumenten contra globalisering op te lijsten. 

Er volgt een klassikale discussie over globalisering waarbij ook andere argumenten 
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aangehaald kunnen worden, leerlingen hun eigen mening kunnen formuleren en aspecten van 

de voorgaande lessen bovengehaald kunnen worden. 
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2.4 Les 4 – De Multiculturele Samenleving 

2.4.1 Inleiding          15’ 

 Kennismaken met de integratiemonitor       5’ 

De leerlingen lezen extracten uit de Integratiemonitor in Eeklo en vullen de bijgevoegde vragen 

in. Deze oefening doen ze per twee (samenwerken). 

 

 Klassikale bespreking         10’ 

Daarna worden de antwoorden klassikaal besproken – de leerkracht legt de link naar de 

multiculturele samenleving. De leerlingen leren zo ook hoe statistiek toegepast wordt: tabellen 

lezen, kritisch naar bronnen kijken. 

 

2.4.2 Nationale identiteit in een multiculturele samenleving   20’ 

 Actueel fragment en bespreking        10’ 

De leerlingen krijgen een fragment uit de actualiteit te zien over extreem nationalisme en over 

wereldburgerschap (uit het journaal of duidingsprogramma) + bespreking fragment 

 

 Stellingenspel          10’ 

Klasgesprek met als vertrekpunt 3 concrete stellingen gebaseerd op de cursustekst. 

 

2.4.3 Integratie en inburgering        5’ 

 Cursustekst wordt klassikaal overlopen en besproken. 

 

 

2.4.4 Conclusie lessenreeks burgerschap      10’ 

 De klas opdelen in drie groepen. Elke groep krijgt een aspect toegewezen, dit moeten ze in 

één zin omschrijven rekening houdend met wat in de lessen gezien werd. Elke groep krijgt 

hiervoor 5 minuten.         5’ 

 Het doel is om klassikaal in één zin een zo volledig mogelijke definitie van burgerschap te 

geven. De kernaspecten van de vorige drie lessen worden op deze manier kort nog eens 

herhaald.           5’ 
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3 ANTWOORDSLEUTEL BIJ CURSUS 

3.1 Les 1 – Burgerschap 

3.1.1 Oefening 1.2.1: vragen bij de tekst 

1. Marshall onderscheidt drie soorten rechten. Hij heeft het over sociale rechten, politieke rechten 

en burgerlijke rechten. Sociale rechten zijn rechten die gerelateerd zijn aan de welvaartsstaat. 

Het gaat onder meer om het ontvangen van een pensioen, voornamelijk de eerste pijler, om het 

krijgen van een werkloosheidsuitkering, het ontvangen van een leefloon of het recht op 

onderwijs. Politieke rechten zijn rechten waardoor burgers inspraak kunnen hebben in een 

gemeenschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om stemrecht. Burgerlijke rechten hebben betrekking 

op de individuele vrijheid van personen. Men kan daarbij bijvoorbeeld denken aan het recht op 

eigendom of het bezit van grond. 

2. Als voorbeelden van niet-vermelde rechten kunnen volgende zaken aangehaald worden: 

a. Sociale rechten: 

i. Het recht op het ontvangen van een leefloon 

ii. Het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing 

iii. Het recht op een behoorlijke huisvesting 

iv. Het recht op bescherming van de gezondheid 

v. Het recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering 

vi. Het recht op juridische bijstand 

b. Politieke rechten: 

i. Het recht op collectief onderhandelen arbeid (vakbonden) 

ii. Het recht om belastingen te betalen 

iii. Het recht om petities in te dienen bij officiële instanties: het petitierecht 

c. Burgerlijke rechten: 

i. Het recht op persvrijheid 

ii. Het recht op grondbezit 

iii. Het recht op veiligheid van persoon 

3. De vier centrale elementen in de definitie van burgerschap zijn: lidmaatschap van een politieke 

gemeenschap, het participeren in de gemeenschap, het hebben van rechten en plichten 

voortvloeiend uit die participatie en uitsluiting van personen. 

4. Tal van voorbeelden zijn mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld denken aan mensen die in België 

verblijven zonder geldige verblijfsdocumenten. Deze mensen hebben noch politieke rechten, 

noch burgerlijke rechten, noch sociale rechten. Ze kunnen op vele vlakken niet participeren in 

de gemeenschap. Daarnaast kunnen we ook denken aan personen waarvoor het uitoefenen 

van bepaalde rechten of het participeren in een gemeenschap moeilijk is door het hebben van 

een fysieke beperking. Ook voor hen wordt burgerschap beperkt.  

 

3.1.2 Oefening 1.3.1: vragen bij de tekst 

1. De twee redenen die in de tekst worden aangehaald voor een daling van de maatschappelijke 

betrokkenheid zijn individualisering en multiculturalisme. 

2. Op vlak van actief burgerschap merken we een tweestrijd. Enerzijds is er de toenemende druk 

van overheidswege en van andere actoren uit om individuele verantwoordelijkheden op te 
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nemen en een actief burger te zijn. Anderzijds merken we op dat er, in beperkte mate, een 

daling waar te nemen valt van de maatschappelijke betrokkenheid bij burgers. Deze zaken 

lijken moeilijk in overeenstemming te zijn met elkaar.  

3. Naast de vermaatschappelijking van de zorg zijn nog andere voorbeelden mogelijk van een 

toenemende klemtoon op individuele verantwoordelijkheid van de burger. Men kan denken aan 

de fair-trade markt en de individuele verantwoordelijkheid van de burger om ethisch te 

consumeren. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend maar dit hoeft niet zo te zijn. Men zou ook 

kunnen verwachten dat de overheid de markt reguleert om beperkingen of verboden te leggen 

op minder ethische en onethische producten. Als tweede voorbeeld kan men kijken naar het 

stellen van gezond gedrag. Als burger word je er constant mee geconfronteerd dat je je eigen 

gezondheid actief in handen moet nemen. Je moet sporten, op je voedingswaarden letten, 

voldoende water drinken en niet te veel stilzitten. Wederom kan men dit als normaal gaan 

beschouwen, maar men zou ook hiervan de verantwoordelijkheid weg van de burger kunnen 

leggen. Is het de burger die snoep- of frisdrankautomaten toelaat op scholen? Of zouden 

andere actoren dit beleid kunnen reguleren? Is de burger verantwoordelijk voor 8-urige 

werkdagen aan een bureau of hebben anderen dit in handen? 

 

3.2 Les 2 – Burgerschap en Nationaliteit 

3.2.1 Oefening 2.2.1: tendensen van burgerschap 

1. Inclusie 

De drempel voor mensen met een beperking naar de arbeidsmarkt wordt verkleind. Zo krijgen 

ze dus ook de kans om meer betrokken te worden in het burgerschap.  

2. Erosie 

Er komt een vermindering van de sociale rechten van de burgers. 

3. Expansie 

Grenzen van de natiestaat vervagen als het op een gevoel van verbondenheid aankomt. De 

vraag wie als burger van de staat gerekend wordt en wie niet wordt verruimd. 

4. Terugtrekking 

Deze jongeren gaan zich minder engageren en trekken zich zo deels terug uit het actief 

burgerschap of het publieke leven. 

 

3.3 Les 3 – Burgerschap en Globalisering 

3.3.1 Oefening 3.2: dimensies van globalisering 

 Afbeeldingen a, i, l en m verwijzen naar de culturele dimensie van globalisering.  

Het gaat hier o.a. om muziek of videoclips die over de hele wereld viraal gaan, maar ook het 

oorspronkelijk Belgisch festival Tomorrowland dat bekend staat om het aantrekken van vele 

verschillende nationaliteiten en sinds enkele jaren zelfs een evenement in de Verenigde Staten 

heeft. Culturele aspecten zoals smaak en voorkeuren, worden hier dus wereldwijd gemaakt. 

Bovendien worden deze ideeën, evenementen wereldwijd verspreid en raken ze bekend bij 

een breed buitenlands publiek door sociale media. 

 

 Afbeeldingen b, c, f en j verwijzen naar de politieke dimensie van globalisering.  

Instanties zoals Europa en de VN zijn er om landen te verenigen onder eenzelfde 
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overkoepelend orgaan. Landen zijn meer en meer aangewezen op internationale hulp en 

verbondenheid. Aan deze overkoepelende organisaties liggen gedeelde regels en wetten aan 

de grondslag, zoals The Universal Declaration of Human Rights. Ieder land, onder de VN of 

Europa wordt geacht zich aan deze mensenrechten te houden. 

 

 Afbeeldingen d, e, g, h, k verwijzen naar de economische dimensie van globalisering. Het 

productieproces van verschillende producten wordt gedenationaliseerd en wereldwijd 

verspreid. Buitenlandse bedrijven en multinationals hebben vestigingen over de hele wereld. 

Er is import en export van buitenlandse producten, waardoor de lokale markt soms onder druk 

komt te staan (zie artikel fruitteelt) 

 

3.3.2 Oefening 3.3: vragen bij de tekst 

1. Economische globalisering. Het productieproces van Nutella is volledig gedenationaliseerd en is 

wereldwijd verspreid. De grondstoffen die gebruikt worden voor productie komen uit verschillende 

landen. Ook de afzetmarkt is een wereldwijd verspreid gebied, overal ter wereld kan je wel een 

product van Nutella kopen. 

 

2. Door technologische vooruitgang en sociale media is het mogelijk om via verschillende kanalen 

reclame te maken voor Nutella. Het gaat niet enkel meer om het product, want er zijn genoeg 

alternatieven voor chocopasta te vinden. Het gaat hier ook om de verspreiding van de naam van het 

product ‘Nutella’. Bovendien is het zo dat mensen wereldwijd de smaak van Nutella kennen en in 

veel gevallen zelfs verkiezen. Smaak is duidelijk een cultureel gegeven. 

 

3.4 Les 4 – De Multiculturele Samenleving 

3.4.1 Oefening 4.1: het geval Eeklo (Cijfers uit 2014) 

1. 4.5% 

2. 74 

3. Nederland, Polen, Roemenië, Bulgarije en Afghanistan 

4. 0.1%  

 

3.4.2 Oefening 4.3.1: vragen bij de tekst 

Hier is het de bedoeling dat leerlingen zelf voorbeelden aanhalen en beargumenteren. De 

antwoorden kunnen dan ook zeer uiteenlopend zijn, maar wel een interessante basis vormen voor 

een verdere klasdiscussie.   
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4 MOGELIJKHEDEN VOOR EEN UITSTAP 

4.1 Klein kasteeltje, Brussel 

 ‘Het Klein Kasteeltje is één van de opvangcentra voor asielzoekers in België die rechtstreeks 

worden beheerd door Fedasil. Het is het oudste en grootste opvangcentrum voor asielzoekers 

in België. In het opvangcentrum zijn er zo’n 844 plaatsen voor asielzoekers. (…) Ongeveer 110 

personeelsleden staan in voor de goede werking van het centrum. Er werken maatschappelijk 

werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, keukenpersoneel… Het 

opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, 

voedsel), de asielzoekers krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien 

organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen, zodat de bewoners hun tijd 

hier optimaal kunnen besteden.’ 

 http://fedasil.be/nl/center/749/description 

 

4.2 Bezoek aan Matongéwijk, Brussel 

 ‘De bedrijvigheid gonst door de lucht in de buurt van de Naamse poort. Altijd eigenlijk, achter 

de poort ontspint zich de wijk waar Afrikanen in Brussel graag de tijd passeren. Matongé, aan 

de porte Namur of port l”amour zoals ze het zelf herdoopten. Zwart Afrika kleurt de straten, 

fruitstalletjes tonen hun exotische waar. De maniok, grote bakbananen, aardnoten en andere 

pepers lachen je uitnodigend toe. In de Gallerie d’Ixelles zoeken luide Afrikaanse ritmes een 

weg naar je oorschelpen. Vanuit plastic tuinstoelen wordt luid sticulerend de glazen-75cl-

Juplilerfles soldaat gemaakt. De kapsalons draaien in overdive, altijd volk, altijd gezellige 

babbels. Kleurrijke stoffenwinkels, couleur locale restaurantjes en cafés maken het plaatje 

compleet. Natuurlijk komt zo’n Afrikaanse wijk niet uit de lucht gevallen…’ 

 http://www.matongematonge.be/index.htm 

 

4.3 Bezoek OR.C.A, Brussel 

 ‘De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten werd opgericht in 2003. Op dat moment 

was de werksituatie van mensen zonder wettig verblijf nog maar heel weinig gekend. 

Werknemers zonder wettig verblijf – of ‘clandestiene arbeidsmigranten’ - vonden maar zelden 

hun weg naar instanties die hun arbeidsrechten zouden kunnen verdedigen, zoals bijvoorbeeld 

de vakbonden. OR.C.A. wil daar verandering in brengen. Wij informeren werknemers (en 

degenen die hen begeleiden) over hun rechten en staan hen bij wanneer ze die rechten willen 

afdwingen. Wij brengen het perspectief van werknemers zonder wettig verblijf op de tafel 

telkens er wordt gesproken over ‘illegale arbeid’, ‘arbeidsmigratie’, en andere hete hangijzers.’ 

 Hoewel de organisatie zeer interessant is om te bezoeken, is er visueel weinig zichtbaar van 

wat de organisatie verricht. Om die reden hangt de haalbaarheid van het bezoek aan OR.C.A. 

af van de klasgroep. Een medewerker die uitleg geeft over de organisatie is niet voor iedere 

klasgroep even boeiend. Een bezoek aan OR.C.A sluit echter nauw aan bij burgerschap, 

rechten en plichten en de multiculturele samenleving. Een bezoek is in ieder geval het 

overwegen waard. 

 http://www.orcasite.be/?id=1   

http://fedasil.be/nl/center/749/description
http://www.matongematonge.be/index.htm
http://www.orcasite.be/?id=1
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