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Het Demo:Dram project 
Het Demo:Dram-project (november 2017 - november 2019), 
gefinancierd door het Erasmus+ -programma van de Europese Unie, 
onderzoekt hoe drama in de klas kan worden gebruikt om ideeën 
over democratie, burgerschap en kinderrechten te bespreken en te 
verkennen. Het project heeft tot doel leerkrachten en opvoeders te 
ondersteunen bij het vergroten van het democratisch bewustzijn en 
actief burgerschap bij hun leerlingen.

KeKi ontwikkelde hiervoor een dynamische zelfreflectie-toolkit 
voor leerkrachten om hun eigen leren als sleutelfiguren in een 
democratische klas te verbeteren. Deze reflectie-toolkit wordt 
hieronder gepresenteerd in de vorm van een reisdagboek. 

Andere activiteiten in het kader van het Demo:Dram-project 
zijn onder andere:
· ⦁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
· ⦁Twee internationale zomercursussen in Griekenland (2018) 
 en Hongarije (2019)

⦁ Meer informatie over het project is te vinden op 
www.demodram.com



Welkom
Welkom bij dit reisdagboek. Je staat op het punt een veelbewogen 
reis te beginnen naar een democratische klas. Odysseus, een van 
de epische helden uit de oude Griekse mythologie, zal een van je 
gidsen zijn op deze reis. Hij nodigt je uit om dit dagboek te ge-
bruiken om vragen te stellen, je doelen te plannen, je uitdagingen 
op te schrijven en acties te formuleren om je doelen te bereiken. 

Wie is Odysseus? 
Odysseus is het hoofdpersonage van het epische gedicht De 
Odyssee. Volgens de geleerden werd het verhaal aan het eind 
van de 8e eeuw voor Christus door de blinde dichter, Homerus, 
geschreven. Na tien jaar vechten als soldaat in de Trojaanse oorlog, 
begint Odysseus eindelijk aan zijn terugreis naar zijn vrouw en zoon 
in Ithaka. Getroffen door problemen, verleidingen, ontmoetingen en 
omwegen, duurt het nog tien avontuurlijke jaren voordat Odysseus 
zijn bestemming bereikt. Onderweg wordt hij geconfronteerd met 
obstakels en tegenwind, maar krijgt hij ook steun en gezelschap. 

In dit dagboek gebruiken we de metaforen van Odysseus’ 
verhaal om je te laten nadenken over je eigen reis naar een 
democratische klas.
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Hoe gebruik je dit dagboek? 
Odysseus stond bekend om zijn zogenaamde “sluwe intelligentie”. 
Aan de hand van een reeks reflectieve vragen en oefeningen zal hij 
je gids zijn op je reis naar meer democratie in de klas.

In dit dagboek gebruiken we de metaforen van Odysseus’ verhaal 
om je na te laten denken over je eigen leerproces bij het bereiken 
van je doelen. Elk hoofdstuk begint met het verhaal van Odysseus, 
de metaforen en hun uitleg, cursief gedrukt in een kader.

Daarna vind je een reeks reflectieve vragen en oefeningen. Er is niet 
één manier om de vragen te begrijpen. Er is evenmin één manier 
om de vragen te beantwoorden. De antwoorden kunnen niet ver-
keerd zijn. Zij zijn altijd juist, omdat ze van jou zijn.

Dit is jouw dagboek. Niemand leest de antwoorden, behalve jij. Je 
kunt er ook voor kiezen om de vragen met je collega’s te bespreken 
en ze samen in te vullen.

In dit dagboek vind je een aantal onderwerpen om over te schrijven. 
Je kunt kiezen welke pagina’s je gebruikt en welke niet. Vul mini-
maal 1 pagina per dag in. Je kunt kiezen op welk tijdstip van de dag 
je dit wilt doen. 
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HORIZON 1 • VOORDAT WE VERTREKKEN

Odysseus op weg naar huis in Ithaka

Odysseus is de held van Homerus’ epische gedicht De Odyssee. 
Hij is getrouwd met Penelope en heeft een zoon, Telemachus, die 
beiden op het eiland Ithaka wonen. Odysseus is het meest bekend 
om zijn “thuiskomst”. Na tien jaar vechten in de Trojaanse oorlog 
heeft hij nog eens tien jaar nodig om Ithaka te bereiken en de taak 
te vervullen die hem was toegewezen - “thuiskomen”.

Op zijn reis naar Ithaka zijn Penelope en Telemachus altijd in zijn ge-
dachten. Zij zijn het ‘thuis’ dat hij wil bereiken. Het ‘thuis’ dat we in dit 
dagboek willen bereiken is een democratische klas. Dit is waar onze 
reis naartoe leidt. 
 

Als je inspiratie wilt opdoen over hoe het Demo:Dram-project een ‘democratische klas’ 
heeft gedefinieerd, kan je het Conceptueel en Pedagogisch Kader raadplegen dat in IO1 is 
ontwikkeld, en in het bijzonder blz. 5-9 van dit document.1

1 Je kan de pdf hier downloaden: https://demodram.com/role-democracy-drama/pedagogical-framework/.
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Kan je beschrijven wat dit ‘thuis’ voor jou betekent? 
Hoe ziet een ‘democratische klas’ er voor jou uit? 

https://demodram.com/role-democracy-drama/pedagogical-framework/


HORIZON 1 — 9

Kan je de voorwaarden beschrijven die moeten worden vervuld om van een demo-
cratische klas te kunnen spreken? Welke voorwaarden zijn voor jou van groot belang?

Je kunt bijvoorbeeld denken aan de identiteit van de leerkracht, klassenmanagement, machts-
verhoudingen tussen leerlingen, machtsverhoudingen tussen leerlingen en leerkrachten, inclusie, 
professionele (on)veiligheid, omgaan met ervaren druk, democratische waarden, participatie en 
relatie, expressie en indruk, mandaat, relevantie, verborgen veronderstellingen, evaluatiemethoden...

Wat zijn volgens jou de overeenkomsten tussen democratie en 
een democratische klas?

Waarom wil je echt een democratische klas bereiken? 
Wat motiveert je in die richting? 



Thuiskomen • Een veelbewogen reis

Het duurt 10 jaar voordat Odysseus thuiskomt van Troje. Thuis is 
voor hem het eiland Ithaka, waar zijn vrouw Penelope en zijn zoon 
Telemachus wonen. Onderweg proberen figuren als de Lotuseters, 
de Sirenen en Calypso hem op een dwaalspoor te brengen met hun 
verleidingen. Hoewel Odysseus de indruk heeft dat hij de goede 
richting opgaat, lijkt hij toch af te dwalen. Tegelijkertijd moet Odysseus 
monsters als de Cyclopen, Circe, Charybdis en Scylla overwinnen. Deze 
monsters vertegenwoordigen verstorende factoren of krachtige obsta-
kels die overwonnen moeten worden voordat hij zijn reis kan voortzet-
ten en zijn doel kan bereiken. Gelukkig is de reis niet alleen maar kom-
mer en kwel. Odysseus krijgt ook hulp van mensen die hem steunen, 
zoals Tiresias in het Land van de Doden en Nausikaä van Phaeacia.
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HORIZON 1 — 11

Het bereiken van een democratische klas is ook een lange reis. Waar bevind jij je op 
deze reis? Ben je net uit Troje vertrokken, of ben je bijna thuis in Ithaka? 

Duid je plaats op de reis aan. Hoe dichter je bij ‘Thuis’ bent, hoe meer je democra-
tische klas ontwikkeld is. Je kunt je plaats op deze lijn aanduiden of je eigen reis in 
een andere kleur tekenen.  

Troje
Thuis

Waarom heb je jezelf hier aangeduid? 
 

Als leerkracht die zich inzet voor democratie, kan je de leerdoelen 
van je eigen specifieke leerplan koppelen aan leerdoelen die ver-
band houden met democratisch burgerschap. Afhankelijk van het 
land waar je werkt, heb je al dan niet een specifiek leerplan met 
leerdoelen die verband houden met democratisch burgerschap. 



Het referentiekader voor competenties voor democratische cultuur van de 
Raad van Europa is ontworpen om een duidelijke focus en begrip te creëren 
voor de gemeenschappelijke doelstellingen in het burgerschapsonderwijs. 
Het is een veelomvattend model dat 20 competenties omvat, verdeeld in 
vier gebieden: waarden, attitudes, vaardigheden en kennis & kritisch inzicht. 
Als je land geen specifiek leerplan voor burgerschap heeft, kan je dit kader 
gebruiken om te bepalen op welke competenties je je kunt toespitsen.

The 20 competences included in the model

Competence

Values

· Valuing human dignity 
 and human rights
· Valuing cultural diversity
· Valuing democracy, justice, 
 fairness, equality and the rule 
 of law

Skills

· Autonomous learning skills
· Analytical and critical thinking skills 
·  Skills of listening and observing
·  Empathy
·  Flexibility and adaptability
·  Linguistic, communicative 
 and plurilingual skills
·  Co-operation skills
·  Conflict-resolution skills

Attitudes

· Openness to cultural otherness 
 and to other beliefs, world views 
 and practices.
·  Respect
·  Civic-mindedness
·  Responsibility
·  Self-efficacy
·  Tolerance of ambiguity

Knowledge and critical 
understanding

·  Knowledge and critical 
 understanding of the self
·  Knowledge and critical understand- 
 ing of language and communication
·  Knowledge and critical understand-
 ing of the world: politics, law, human  
 rights, culture, cultures, religion, 
 history, media, economies, 
 environment, sustainability
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Markeer de competenties waarin jij je al zeker voelt met een *. 
Markeer de competenties die je verder wilt ontwikkelen met een #.

2  Je kan het Framework hier downloaden: https://www.coe.int/en/web/education/publications.

https://www.coe.int/en/web/education/publications


HORIZON 1 — 13

Kan je enkele voorbeelden geven van dingen die je al hebt bereikt bij het 
creëren van een democratische klas?

Zijn er nog andere competenties die je hebt met betrekking tot het creëren van 
een democratische klas?

Wat heb je gedaan om te komen waar je nu bent? 

Wat heb je nodig om (dichter bij) huis te komen? 
  



Hooggespannen verwachtingen

Odysseus weet dat zijn reis waarschijnlijk lang en avontuurlijk zal 
zijn, maar als hij naar huis vertrekt, heeft hij geen idee dat het tien 
volle jaren zal duren voordat hij Ithaka bereikt.

De ontmoeting tussen Odysseus en Penelope. 
John Flaxman (1755-1826)
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Voor wat betreft het versterken van je democratische klas, ...

… Welke kennis zou je willen opdoen?

… Welke vaardigheden en competenties zou je willen versterken?

… Welke gesprekken zou je willen voeren?

HORIZON 1 — 15



… voor welke uitdagingen of struikelblokken wil je opletten?

Vrije ruimte

Net als Odysseus’ reis, is jouw zeereis lang en avontuurlijk. Af en toe 
stap je uit op prachtige eilanden, waar je een tijdje van boord kunt 
gaan en op het strand kunt liggen, waar je je hersenen kunt laten 
stormen of waaien, waar je wat ideeën kunt schetsen in het zand. 
Dit is een veilige ruimte. Voel je vrij om te schrijven, te tekenen... 
alles wat je maar wilt. 
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HORIZON 1 — 17



De Sirenen trachten met hun liederen Odysseus naar zich toe te trekken. 
John Flaxman (1755-1826).

HORIZON 2 • ONDERWEG

Inspirerende of uitdagende ontmoetingen

Sirenen • De Sirenen zijn gevaarlijke wezens met het lichaam van een 
gier en het hoofd van een vrouw. Met hun gezang verleiden ze zee-
lieden om hun richting uit te varen. Dit liep meestal slecht af; met het 
schip op de rotsen en een dode bemanning. Op zijn epische reis moest 
Odysseus de eilanden van de Sirenen voorbijvaren. Om te voorkomen 
dat hun betoverende muziek hem en zijn mannen te pakken krijgt, stopt 
Odysseus bijenwas in de oren van zijn bemanning. Hij beval zijn mannen 
hem stevig aan de mast vastgebonden te laten, hoezeer hij ook zou 
smeken. Odysseus zelf werd verleid toen hij de Sirenen hoorde zingen, 
maar zijn mannen konden zijn bevel om de koers van het schip te ver-
anderen niet horen. Zo kon hun schip ongedeerd voorbij de Sirenen varen.
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Wat/wie zijn jouw Sirenen? Wat zijn de gedachten, gevoelens, angsten, afleidingen... 
die je van je spoor kunnen afleiden en die je er misschien proberen van te weer-
houden om een democratische klas te bereiken?

Wat/wie zijn jouw matrozen om je aan de mast vast te binden? Hoe kan je ervoor 
zorgen dat je niet wordt afgeleid van je doel? 

Polyphemus

Op weg naar huis van Troje worden Odysseus en zijn twaalf schepen 
door stormen van hun koers gedreven. Ze worden gevangen geno-
men door de Cycloop Polyphemus tijdens hun bezoek aan zijn eiland. 
Nadat Polyphemus een aantal van zijn mannen heeft opgegeten, 
hebben Polyphemus en Odysseus een discussie en vertelt Odysseus 
Polyphemus dat zijn naam “Niemand” is. Odysseus neemt een vat 
wijn, en als de Cycloop die opdrinkt, valt hij in slaap. Odysseus en zijn 
mannen nemen een houten paal, steken die aan met de resterende 
wijn, en maken hem blind. Terwijl ze ontsnappen, huilt Polyphemus 
van de pijn. De andere Cyclopen vragen hem wat er aan de hand is 
en wie hem verblind heeft. Als Polyphemus “Niemand” roept, 
denken de andere Cyclopen dat hij gek geworden is.
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Odysseus maakt de Cycloop Polyphemus dronken.
John Flaxman (1755-1826)

Odysseus geeft zijn echte identiteit op om te overleven. Wanneer ervaar je als leer-
kracht dat je je eigen identiteit moet opgeven? Onder welke omstandigheden kan je 
gedwongen worden om ‘Niemand’ te zijn?
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De Cycloop Polyphemus wordt verblind door een truc. Komt het in je klas voor dat één of 
meer leerlingen “onzichtbaar” blijven? Welke omstandigheden kunnen ertoe leiden dat ze 
onzichtbaar worden? Wat moet er gebeuren voor jou als leerkracht om ze echt te zien?

Wat/wie kan je helpen om duidelijker te zien?

Scylla en Charybdis

Op weg naar huis van Troje staan Odysseus en zijn mannen voor 
verschillende dilemma’s. Op een gegeven moment moeten ze de 
zeestraat tussen Scylla en Charybdis oversteken. Scylla is een 
zeskoppig monster dat, wanneer de schepen passeren, één 
matroos per hoofd inslikt. Charybdis is een enorme draaikolk die 
het hele schip dreigt op te slokken. Om hun reis voort te zetten, 
moeten ze kiezen tussen twee kwaden. 
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Scylla verslindt zes van Odysseus’ metgezellen.
John Flaxman (1755-1826)

Odysseus en zijn bemanning staan voor een dilemma. Soms leidt de keuze tussen 
twee kwaden ertoe dat je onder beide te lijden hebt. Beschrijf of teken een (moreel) 
dilemma dat je als leerkracht tegenkomt op je reis naar een democratische klas. 
Wie of wat is het monster met zes koppen dat probeert je middelen op te eten? 
Wie of wat gedraagt zich als een draaikolk die al je inspanningen dreigt op te slokken?
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Welk advies zou je geven aan andere leerkrachten die voor soortgelijke dilemma’s 
staan bij het maken van de keuze tussen twee kwaden?

Je helpers

Gelukkig is Odysseus’ reis niet alleen maar kommer en kwel. Tijdens 
verschillende ontmoetingen krijgt hij hulp van wezens en personages 
die het beste met hem voor hebben. Aolus, de god van de wind, stopt 
alle tegenwind in een zak, zodat alleen gunstige winden zullen waai-
en. Tiresias geeft hem inzicht in zijn toekomst en toont hem wat hij 
moet doen om te overleven. De god Hermes draagt Calypso, die hem 
gevangen heeft genomen, op om Odysseus vrij te laten. De Faiaken 
nemen Odysseus mee naar Ithaka op een van hun snellere schepen.

Na Odysseus te hebben ontmoet op de oever van de rivier, 
leidt Nausikaä hem naar het paleis van haar vader, Koning Alkinoös. 

John Flaxman (1755-1826)
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Welke mensen kunnen je helpen bij het verkrijgen van een democratische klas? 

Hoe kunnen zij je helpen?

Op welk punt van je reis naar een democratische klas kan je aan boord gaan van de 
snellere schepen van de Faiaken? Waar kan je ‘snelle winsten’ behalen?
  

Als een god als Hermes zou kunnen verschijnen en je zou kunnen helpen met een 
specifieke uitdaging om een democratische klas te bereiken, wat zou deze god dan 
moeten doen? Wat kan je zelf doen om vooruitgang te boeken in deze situatie?
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Je reis verloopt voorspoedig

Na deze oefeningen kan je je reis opnieuw tekenen en je plaats 
erop aanduiden. Hoe dichter je bij ‘thuis’ bent, hoe meer je demo-
cratische klas ontwikkeld is.

Troje
Thuis

Zijn er competenties voor een democratische klas die je niet eerder hebt opgemerkt? 

Ga terug naar de antwoorden die je noteerde op blz. 5 van je dagboek (Horizon 1 - 
Voordat we vertrekken). Welke andere dingen kan je nog meer bedenken die je al 
hebt bereikt bij het creëren van een democratische klas?
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Wat heb je nodig om (dichter bij) huis te komen? 

Wat heb je gedaan om te komen waar je nu bent? 
  

Vrije ruimte

Net als Odysseus’ reis, is jouw zeereis lang en avontuurlijk. Af en toe 
stap je uit op prachtige eilanden, waar je een tijdje van boord kunt 
gaan en op het strand kunt liggen, waar je je hersenen kunt laten 
stormen of waaien, waar je wat ideeën kunt schetsen in het zand. 
Dit is een veilige ruimte. Voel je vrij om te schrijven, te tekenen... 
Alles wat je maar wilt. 

26 — HORIZON 2



HORIZON 2 — 27



Eilanden en avonturen

Maandag

Hoe heb je vandaag bijgedragen aan het bereiken van je democratische klas?

De doelstellingen van vandaag:

Geleerde lessen: 
Wat heb je vandaag geleerd? Wat zou je anders hebben gedaan? 
Waar zijn enkele mogelijkheden voor verbetering? 
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Interessante gesprekken die je vandaag hebt gevoerd
 

Wat neem je mee voor morgen?
 

Winsten:
Hoe heb je vandaag gewonnen? Schep hier over jezelf op. 
 

HORIZON 2 — 29
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Vrije ruimte

Net als Odysseus’ reis, is jouw zeereis lang en avontuurlijk. Af en toe 
stap je uit op prachtige eilanden, waar je een tijdje van boord kunt 
gaan en op het strand kunt liggen, waar je je hersenen kunt laten 
stormen of waaien, waar je wat ideeën kunt schetsen in het zand. 
Dit is een veilige ruimte. Voel je vrij om te schrijven, te tekenen... 
Alles wat je maar wilt.



Dinsdag

Hoe heb je vandaag bijgedragen aan het bereiken van je democratische klas?

De doelstellingen van vandaag:

Geleerde lessen:
Wat heb je vandaag geleerd? Wat zou je anders hebben gedaan? 
Waar zijn enkele mogelijkheden voor verbetering? 
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Interessante gesprekken die je vandaag hebt gevoerd: 

Wat neem je mee voor morgen? 

Winsten:
Hoe heb je vandaag gewonnen? Schep hier over jezelf op. 
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Vrije ruimte

Net als Odysseus’ reis, is jouw zeereis lang en avontuurlijk. Af en toe 
stap je uit op prachtige eilanden, waar je een tijdje van boord kunt 
gaan en op het strand kunt liggen, waar je je hersenen kunt laten 
stormen of waaien, waar je wat ideeën kunt schetsen in het zand. 
Dit is een veilige ruimte. Voel je vrij om te schrijven, te tekenen... 
alles wat je maar wilt. 
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Woensdag

Hoe heb je vandaag bijgedragen aan het bereiken van je democratische klas?

De doelstellingen van vandaag:

Geleerde lessen: 
Wat heb je vandaag geleerd? Wat zou je anders hebben gedaan? 
Waar zijn enkele mogelijkheden voor verbetering? 
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Interessante gesprekken die je vandaag hebt gevoerd: 

Wat neem je mee voor morgen? 

Winsten:
Hoe heb je vandaag gewonnen? Schep hier over jezelf op. 

HORIZON 2 — 35 
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Vrije ruimte

Net als Odysseus’ reis, is jouw zeereis lang en avontuurlijk. Af en toe 
stap je uit op prachtige eilanden, waar je een tijdje van boord kunt 
gaan en op het strand kunt liggen, waar je je hersenen kunt laten 
stormen of waaien, waar je wat ideeën kunt schetsen in het zand. 
Dit is een veilige ruimte. Voel je vrij om te schrijven, te tekenen... 
Alles wat je maar wilt.  



Donderdag

Hoe heb je vandaag bijgedragen aan het bereiken van je democratische klas?

De doelstellingen van vandaag:

Geleerde lessen: 
Wat heb je vandaag geleerd? Wat zou je anders hebben gedaan? 
Waar zijn enkele mogelijkheden voor verbetering?
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Interessante gesprekken die je vandaag hebt gevoerd: 

Wat neem je mee voor morgen? 

Winsten:
Hoe heb je vandaag gewonnen? Schep hier over jezelf op.
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Vrije ruimte

Net als Odysseus’ reis, is jouw zeereis lang en avontuurlijk. Af en toe 
stap je uit op prachtige eilanden, waar je een tijdje van boord kunt 
gaan en op het strand kunt liggen, waar je je hersenen kunt laten 
stormen of waaien, waar je wat ideeën kunt schetsen in het zand. 
Dit is een veilige ruimte. Voel je vrij om te schrijven, te tekenen... 
Alles wat je maar wilt.
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Vrijdag

Hoe heb je vandaag bijgedragen aan het bereiken van je democratische klas?

De doelstellingen van vandaag:

Geleerde lessen: 
Wat heb je vandaag geleerd? Wat zou je anders hebben gedaan? 
Waar zijn enkele mogelijkheden voor verbetering? 
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Interessante gesprekken die je vandaag hebt gevoerd: 

Wat neem je mee voor morgen? 

Winsten:
Hoe heb je vandaag gewonnen? Schep hier over jezelf op. 
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Vrije ruimte

Net als Odysseus’ reis, is jouw zeereis lang en avontuurlijk. Af en toe 
stap je uit op prachtige eilanden, waar je een tijdje van boord kunt 
gaan en op het strand kunt liggen, waar je je hersenen kunt laten 
stormen of waaien, waar je wat ideeën kunt schetsen in het zand. 
Dit is een veilige ruimte. Voel je vrij om te schrijven, te tekenen... 
Alles wat je maar wilt. 
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HORIZON 3
• JE REIS GAAT VERDER
Terugblikken op je reis

HORIZON 3 — 43

Wie of wat heeft je geholpen op je reis naar een democratische klas?

Wat was de grootste les die je hebt geleerd?

Heb je je tijd aan de juiste dingen besteed? 
Heb je geleerd wat je hier wilde leren?
  



Vooruitblikken

Als je vooruit kijkt, welke veranderingen, ideeën of inzichten 
wil je doorvoeren?
 
1. ⦁Deze zomer, voor het begin van het nieuwe schooljaar 
2. ⦁Zodra de eerste helft van het schooljaar voorbij is 
3. ⦁Tegen het einde van het nieuwe schooljaar   

Zorg ervoor dat je doelen SMART, PURE en CLEAR zijn.

S Specifiek   C  Challenging (uitdagend)
M Meetbaar P Positief geformuleerd L Legaal
A Attainable U Understood E Environmentally sound
 (haalbaar)  (te begrijpen)  (milieuvriendelijk)
R Realistisch R Relevant A Agreed (overeengekomen)
T Tijdsgebonden E Ethisch verantwoord R Recorded (vastgelegd)

1

2

3
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Vrije ruimte

Net als Odysseus’ reis, is jouw zeereis lang en avontuurlijk. Af en toe 
stap je uit op prachtige eilanden, waar je een tijdje van boord kunt 
gaan en op het strand kunt liggen, waar je je hersenen kunt laten 
stormen of waaien, waar je wat ideeën kunt schetsen in het zand. 
Dit is een veilige ruimte. Voel je vrij om te schrijven, te tekenen... 
Alles wat je maar wilt. 

HORIZON 3 — 45
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Colofon
Odysseus’ Reisdagboek. Een zelfreflectie-instrument naar een 
democratische klas werd door Nele Willems en Sara Lembrechts 
opgesteld voor het Erasmus + Project ‘Democracy through 
Drama’ (Demo:Dram).

Omslagfoto: © Jean-Charles Cazin (1841–1901): 
Odysseus shipwrecked, Tate Gallery, Londen.. 

Afbeeldingen op blz. 10, 12, 13, 14 en 15: John Flaxman (1755–1826): 
Illustraties van de Odyssee (geen copyright).

Contact 

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi)
Children’s Rights Knowledge Centre 

info@keki.be  
www.keki.be




