
2020-09-24  1 van 2 

Stafdienst 
         

Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

DOCUMENT 

2020-09-24 

 

Burgerschapseducatie in Brussel 

 

Als hoofdstad van Europa en draaischijf tussen Belgische gewesten en gemeenschappen is Brussel 

een uniek laboratorium voor burgerschapseducatie. Zowel de Raad van de VGC, het Brussels en 

het Europees Parlement hebben een educatief aanbod voor Brusselse scholen. In het Huis van de 

Europese Geschiedenis gaan leerlingen op zoek naar de wortels en de toekomst van Europa. 

2 Brusselse partners 

2.1 Raad VGC (Puzzel Brussel) 

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is het wetgevende orgaan van de VGC met 

als belangrijkste bevoegdheden het controleren en interpelleren van het VGC College en het 

goedkeuren van de VGC begroting. De Educatieve dienst van de Raad (Puzzel Brussel) heeft een 

aanbod van activiteiten en workshops om jongeren te laten kennis maken met de werking van de 

democratie en de Brusselse instellingen: 

Activiteiten Raad VGC Wie Omschrijving 

Speurneuzen in het parlement 5+6 LO Quiz + rondleiding 

Kinderparlement 6 LO Uitwisseling ideeën + stemming, 5 X per jaar 

Open blik op politiek 5+6 SO Quiz + rondleiding + debat 

Gezond en Wel 3+4 SO Tips gezondheid + debat 

Dialoogklassen 5+6 SO Uitwisseling NL, FR + Duitstalig parlement 

Brussel in Breedbeeld Hoger Uitwerking in functie van studierichting 

Wegwijs in Brussel Volwassen Presentatie + rondleiding, op maat 
 

2.2 Brussels Parlement 

Het Brussels Parlement is het wetgevende orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 

scholenwerking van het Brussels Parlement heeft een aanbod van activiteiten en workshops om 

jongeren te laten kennis maken met de werking van de democratie en de Brusselse instellingen: 

Activiteiten Brussels 
Parlement Wie Omschrijving 

Democracity 
5+6 BaO 
1+2 SO Rollenspel partijprogramma 

België uitgelegd aan de 
Brusselaars 5+6 SO Presentatie, discussie en quiz 

Jouw stem, jouw keuze 5+6 SO Rollenspel partijprogramma 

Simulatie parlementaire 
werkdag 5+6 SO Rollenspel ordonnantie 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen
https://www.raadvgc.be/
https://www.raadvgc.be/puzzel-brussel/
http://www.parlement.brussels/?lang=nl
http://www.parlement.brussels/pour-les-ecoles-associations/?lang=nl
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Reporters in parlement 4+5+6 SO Interview met parlementslid 
 

2.3 Europees Parlement en Huis van de Europese Geschiedenis 

Kennis maken met de werking van het Europees parlement kan in het Parlementarium, het 

bezoekerscentrum van het Europees Parlement Middelbare scholieren kunnen er deelnemen aan een 

rollenspel rond Europese besluitvorming. Wanneer er geen plenaire vergadering is kan de grote 

vergaderzaal van het Europees parlement worden bezocht met een multimediagids. 

Het Huis van de Europese geschiedenis neemt jongeren mee in een reis door de twintigste eeuw op 

zoek naar de wortels en de toekomst van Europa. Naast de permanente tentoonstelling is er een 

aanbod van workshops en activiteiten voor leerlingen rond volgende thema’s: 

• Mensenrechten (12 tot 15 jaar) 

• Informatietechnologie (12 tot 18 jaar) 

• Migratie (12 tot 18 jaar) 

• Conflict (6 tot 11 jaar) 

• Identiteit (12 tot 18 jaar) 

2.4 Wereldburgerschapseducatie (OCB) 

Voor leermiddelen rond wereldburgerschapseducatie kunnen Brusselse scholen terecht bij de 

onderwijsbibliotheek van OCB. 

 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/visitor-offer/brussels/parlamentarium
https://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/education-learning/brussels/role-play-game
https://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/visitor-offer/brussels/hemicycle
https://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/visitor-offer/brussels/hemicycle
https://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/visitor-offer/brussels/house-of-european-history
https://historia-europa.ep.eu/nl/permanente-tentoonstelling
https://historia-europa.ep.eu/nl/scholen
https://historia-europa.ep.eu/nl/leerkrachten/activiteiten-voor-de-klas/als-gelijken-behandeld-mensenrechten
https://historia-europa.ep.eu/nl/leerkrachten/activiteiten-voor-de-klas/de-kracht-van-communicatie-informatietechnologie-0
https://historia-europa.ep.eu/nl/leerkrachten/activiteiten-voor-de-klas/grenzen-en-bruggen-migratie
https://historia-europa.ep.eu/nl/leerkrachten/activiteiten-voor-de-klas/haviken-en-duiven-conflict
https://historia-europa.ep.eu/nl/leerkrachten/activiteiten-voor-de-klas/wie-denk-je-dat-je-bent-identiteit
http://mew.cipal.be/desktop/desktopvgco/core/index.phtml?language=&euser=&session=&service=&robot=&deskservice=desktop&desktop=desktopvgco&workstation=&extra=

