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DemoDram – Democracy through
Drama
• Onderzoek hoe drama in scholen 

kan worden gebruikt om 
maatschappelijke onderwerpen in 
verschillende curricula te 
onderzoeken en zo een 
democratische omgeving te 
creëren.

• Uitgangspunt:
• De democratie van vandaag staat 

onder druk.
• Docenten spelen een centrale rol in 

het vergroten van burgerschap, 
democratisch bewustzijn en 
participatie.
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Accenten 
voor vandaag

▪ Bouwstenen Democratische School (aan de 
hand van reisdagboek Odysseus)

▪ Stellingen / Dilemma’s 

▪ Kindbeeld

▪ Successen en uitdagingen

▪ Actie?



What’s in a democracy? 



Stellingen 

Akkoord: hand opsteken

Niet akkoord: hand 
neerhouden

Geen mening of tussenin: 
handen vooruit



De school is een oefenplaats 
voor democratie.

Akkoord of 
niet akkoord?



Op een democratische school 
zijn kinderen en jongeren op 
de hoogte van hun rechten. 

Akkoord of 
niet akkoord?



In een democratische school 
is er altijd consensus. 

Akkoord of 
niet akkoord?



Een school is pas 
democratisch als leerlingen 
mee mogen beslissen over de 
lesinhoud. 

Akkoord of 
niet akkoord?



Democratie en 
burgerschap: 
verschillende 
betekenissen 

en 
interpretaties

• Democratie
• Letterlijk: “heerschappij van het volk”

• Het systeem waarin regels worden gemaakt 
mét een groep van personen, die de regels 
ook dienen na te leven. 

• Het burgerschap….? 

• Passief of actief = participatie als een 
noodzakelijk element? 



Ieder kind heeft het recht zijn mening te 
geven over zaken die hem/haar aangaan. 

Die mening moet serieus genomen 
worden

Art. 12

Participatie



Participatie = 
inspraak?

- Breder dan inspraak: 

- Inspraak gaat over zeggenschap, 
meebeslissen, betrekken van mensen

- Participatie: 
- processen waarin mensen (en dus ook kinderen) 

ruimte krijgen om meningen uit te wisselen, zich in 
te zetten, te bouwen aan gedeelde visies; etc. 

- Zoektocht naar gedeelde opvattingen 

- Niet hetzelfde als beslissen!



▪ Vlaamse leerlingen: weinig 
participatiekansen 

▪ Vlaamse leerkrachten: participatie 
minder belangrijke doelstelling 
burgerschapseducatie

Bron: ICCS-onderzoek (2016) 

Voldoende 
ruimte op 

school voor 
participatie?



Democratie 
volgens 

DemoDram

• Indicatoren in je school? 
• Er is een set aan wetten die dingen regelen: 

wetten en procedures zijn gelijk van 
toepassing op alle burgers en vereisen 
meerderheid in het parlement

• Alle burgers zijn gelijk voor de wet. Geen 
enkele persoon is belangrijker dan een 
andere persoon. 

• Minderheden worden beschermd door de 
wet. Niemand mag gediscrimineerd worden

• Principes in het politieke proces: 
transparantie en rekenschap



De casus van het onbewoonde 
eiland 
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Wat is ons vertrekpunt? 
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Wat zien we onder 
het oppervlak?

• Hoe kijk ik naar kinderen en jongeren en hoe 
zien we hun rol in de samenleving?

• Hoe verhouden kinderen en jongeren zich 
tot mij (als leerkracht) en vice versa? Welke 
(machts)relaties spelen er?

• Wat is er nodig om meer sociale 
rechtvaardigheid en menselijke waardigheid 
in mijn klas te bereiken? 



Kindbeeld

▪ Associaties met kinderen?

▪ Associaties met volwassenen? 



Kindbeeld?

Onze visie op kinderen en jongeren: wie of wat is 
een kind, welke eigenschappen hebben ze, hoe 
kijk “ik” naar “de ander”?

Verschillende kindbeelden bestaan naast elkaar en 
veranderen doorheen de tijd

Kindbeelden hebben een invloed op ons handelen



Tussen bescherming en actorschap
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Focus op bescherming Focus op actorschap

Kind is … Afhankelijk

Kwetsbaar

Gekwetst

Een “human becoming” in de toekomst

Zelfstandig

Bekwaam

Verantwoordelijk

Een “human being” in het hier en nu

Kind heeft recht op … Bescherming

Veiligheid

Emotionele zekerheid

Zorg

Vb. Bepaalde onderwerpen mogen niet aan bod 

komen in de les, want daar zijn leerlingen nog 

niet rijp genoeg voor.

Het woord nemen

Gehoord worden

Invloed uitoefenen

Beslissingen mee vorm geven

Vb. Jongeren zelf laten beslissen waar de les over gaat / 

waar de les doorgaat
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Dominante kindbeelden



THUISKOMEN - EEN VEELBEWOGEN REIS 
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Successen en uitdagingen



Inspirerende en uitdagende ontmoetingen

• Sommige leerlingen zijn erg stil en vragen helemaal geen aandacht, hoewel 
ze dat misschien ook wel nodig hebben. Ik vind het moeilijk om ze gelijk te 
behandelen. Hoe ga je daar op een democratische manier mee om? 

• Een van de docenten waar ik mee werk hanteert discipline op een nogal 
ondemocratische manier. Ik heb ook het gevoel dat er van mij wordt 
verwacht dat ik me op dezelfde manier als haar gedraag. Ik wil niet tegen die 
kinderen schreeuwen, maar ik heb het gevoel dat ik in grote problemen kom 
als ik dat niet doe. Hoe ga je met deze situatie om? 

• In mijn curriculum staat een onderwerp dat verband houdt met migratie. Ik 
heb een vluchtelingenjongen in mijn klas. Ik ben bang dat het bespreken van 
migratie ongemakkelijk zal zijn voor dit kind. We hebben geleerd dat 
democratisch onderwijs gebaseerd is op ervaring, dus ik wil graag werken 
met de ervaringen van de jongen, maar ik heb geen idee hoe ik moet 
beginnen. 



▪ Beschrijf grootste success dat je tot nu toe hebt
ervaren in het bereiken van een democratische
klas/school? 

▪ Beschrijf grootste uitdaging die je tot nu toe 
hebt ervaren in het bereiken van een
democratische klas/school? 

Grootste 
succes of 
grootste 

uitdaging?  



Acties 
definiëren



Waarom 
reflectie? 

Meer dan methodes en technieken…

Niet over slechte of goede
antwoorden…

Maar over mogelijkheden: 

• leerproces

• zelfevaluatie

• introspectie en 
bewustwording
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- Burgerschap als een relationele praktijk

- Burgerschap als kwaliteit van leven

- Hoe ik les geef is de boodschap!

- Pedagogische taak van de leerkracht = het creëren 
van situaties en ervaringen waarin kinderen en 
jongeren zichzelf herkennen als gelijkwaardige 
burgers met gelijke rechten.

- Burgerschapsonderwijs is een sociale praktijk, een 
open, collectief, reflectief leerproces gebaseerd op 
de dagelijkse ervaringen van kinderen en jongeren in 
hun omgeving en het heeft een onzekere uitkomst.

Conclusie



Andere activiteiten 
in het kader van het 

Demo:Dram-
project:

Een conceptueel, pedagogisch en methodologisch kader dat de 
centrale concepten en gebruikte dramatechnieken toelicht

Een opleidingshandboek met een praktische exploratie van 
drama en praktijkgerichte workshopmaterialen

Een online leerplatform om een gemeenschap van leerkrachten 
in heel Europa op te bouwen



Vragen?
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Informatie over 
kinderrechten?


