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EXPEDITIE BELGIË



IN
HOUD

Veel mensen keren zich af van politiek en staat, omdat ze niet wijzer worden uit alle informatie 
die ons dagelijks bereikt. Toch zijn het dikwijls vragen die de gehele bevolking aangaan, omdat 
ze het hart van de staatsinrichting treffen. Niemand kan een pasklaar antwoord geven op alle 
problemen. Met het nieuwe boek EXPEDITIE BELGIË willen we inzicht geven in het kader waarin 
al deze politieke twisten en problemen zich afspelen. Het gaat dan over de principes die de Bel-
gische staatsorganisatie beheersen en over de instellingen die daarin een rol spelen. Wat is nu ei-
genlijk een democratie, een rechtsstaat, een federale staat en een confederatie? Wat is de rol van 
politieke partijen, parlementen en regeringen? Hoe verlopen verkiezingen en wat is de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde? Wat is het Grondwettelijk Hof, dat deze kieskring ongrondwettig acht? 
Hoe democratisch is een referendum en waarom hebben we een monarchie?

We willen zo de grondwet terug bij de mensen brengen. De principes die we in het eerste deel 
beschrijven, bijvoorbeeld over de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten, zijn immers be-
doeld om de mensen te betrekken bij het beleid en om hen te beschermen tegen de overheid. Het 
engagement van alle burgers is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat België een democratische, 
grondwettelijke rechtsstaat blijft.
Naar aanleiding van dit nieuwe boek organiseert Universiteit Antwerpen ism Studipolis, het op-
leidingscentrum van die Keure, een namiddagopleiding, een ‘fringe meeting’ rond 3 ‘fringes’: 
democratie, politieke crisis en federalisme.
We richten ons naar directies van scholen, leerkrachten Nederlands / geschiedenis / levensbe-
schouwing, …
Neem een kijkje in het programma en ga mee op expeditie!
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13u.30 – 14u.00:

14u.00 – 14u.05:

14u.05 - 14u.20:

14u.20 – 14u.50:

14u.50 – 15u.00:

15u.00 - 16u.30:

16u.30:

Onthaal van de deelnemers met koffie en thee

Inleiding door Prof. Dr. Patricia Popelier, Universiteit Antwerpen

Welkomstwoord door Koen Pelleriaux/ Pascal Smet, Minister van Onderwijs

Politiek en burgerzin op school door Prof. dr. Dimokritos Kavadias, Vrije 
Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen, en Britt Dehertogh, Artesis 
Hogeschool.

Start fringe met koffie, thee en cake

Fringe meeting
• FRINGE 1: Democratie  met Prof. Patricia Popelier
• FRINGE 2: Politieke crisis met Dr. Catherine Van de Heyning 

en Maxime Penen
• FRINGE 3: Federalisme met Werner Vandenbruwaene en David 

Keyaerts

Einde

PRO
GRAMMA
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AAN U
DE 

KEUZE

FRINGE 1 Democratie
Steeds vaker luidt het verwijt dat België niet democratisch is, omdat de wil van de meerderheid 
niet steeds wet is. Deze werkgroep gaat dieper in op de betekenis van “democratie”, welke positie 
de burger daarin bekleedt, wat stemrecht betekent en hoe democratisch een referendum is. Ook 
de actuele uitdagingen van de Belgische democratie komen aan bod, met aandacht voor me-
chanismen die soms kunnen verhinderen dat een (Vlaamse) meerderheid beslist. 
Na een algemene inleiding bespreken we op interactieve wijze verschillende stellingen over de 
politieke crisis en bespreken we tevens de relevantie voor jongeren. We bekijken hoe een derge-
lijk thema in de klas behandeld kan worden.

FRINGE 2 Politieke crisis
Meer dan een jaar verkeert België in een politieke crisis gevoed door twisten over de federale 
staatsstructuur en sociaaleconomische verschillen. Deze werkgroep gaat dieper in op de wortels 
van de politieke crisis en de gevolgen daarvan in de Belgische staatsstructuur. We kijken daarbij 
naar de grootste uitdagingen en de belangrijkste verwarringen die bestaan bij het grote publiek. 
Na een algemene inleiding bespreken we op interactieve wijze verschillende stellingen over de 
politieke crisis en bespreken we tevens de relevantie voor jongeren. We bekijken hoe een derge-
lijk thema in de klas behandeld kan worden. 

FRINGE 3 Federalisme
Deze werkgroep gaat dieper in op het thema ‘federalisme” en wat dit voor België betekent. We be-
spreken begrippen als federalisme en confederalisme, en hoe we die terugvinden in de Belgische 
staatsorganisatie. Ook de actuele uitdagingen van het Belgische federalisme komen aan bod. 
Na een algemene inleiding bespreken we op interactieve wijze verschillende stellingen over het 
federale België en bespreken we tevens de relevantie voor jongeren. We bekijken hoe een derge-
lijk thema in de klas behandeld kan worden.
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PRAK
TISCHE
INFOR
MATIE

DATUM
Woensdag 21 september 2011 van 14u.00 tot 16u.30 (onthaal van de deelnemers vanaf 13u.30)

PLAATS
Universiteit Antwerpen
Lokaal B004
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Bij bevestiging van inschrijving wordt een plannetje met de bereikbaarheid meegestuurd.

INSCHRIJVING
Het inschrijvingsgeld voor deze opleidingsnamiddag bedraagt 75 EUR (excl. 21 % Btw). In dit 
bedrag zijn begrepen: de deelname aan de opleiding en één van de fringes, het bijhorende 
boek, de documentatiemap en de catering. 

Het aantal deelnemers per fringe is beperkt, wacht dus niet te lang met inschrijven!
Inschrijven kan SNEL en EENVOUDIG via een elektronisch invulformulier op www.studipolis.be 
of via bijgevoegde inschrijvingskaart en dit 15 september 2011. 

De betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt na ontvangst van de factuur. Betalen kan ook 
via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O106345) onder bepaalde voorwaarden (zie meer 
informatie op www.studipolis.be).

Het is ONMOGELIJK om uw deelname te annuleren, wel kan te allen tijde een vervanger 
aangewezen worden.

ACCREDITATIE
Aanwezigheidsattesten kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden

MEER INLICHTINGEN
Voor meer informatie kan u terecht bij Studipolis: studipolis@diekeure.be of telefonisch op 
050/47.12.75 (van 9u.00 tot 12u.00).

STUDIPOLIS
STUDIPOLIS is de naam voor het opleidingscentrum van die Keure dat een brede waaier van 
vormingsactiviteiten aanbiedt. Vorming met kwaliteit is onze prioriteit!

www.studipolis.be


