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Leer je wijk kennen

Opdracht 1: Voorbereidende vragen
Let op!: Als je in een dorp of kleine stad woont, is dit soms even 
groot als een wijk. Dan mag je de vragen beantwoorden alsof ze 
over het hele dorp/de kleine stad gaan.

1. Op welke plek woon je (welke buurt/wijk)? Hoelang woon je hier al?

2. Wanneer is jouw wijk ontstaan? Wat was het idee voor deze wijk?

3. Wat is het algemene beeld over de wijk waar je woont? Komt  
 jouw wijk weleens in het nieuws voor? Zijn er ook vooroordelen  
 over je wijk?

4. Voel jij je anoniem of juist zichtbaar in je wijk? Ben jij onderdeel  
 van je wijk en ken jij veel mensen? En hoe ken jij deze mensen  
 dan? Ken jij je buren en hoe is je relatie hiermee?

5.  Maak hieronder een schets, plattegrond van de wijk waar je woont.
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Leer je wijk kennen

Opdracht 2: Wijkwandeling 
Door middel van deze opdracht ga je een kijkje nemen op de plek 
waar je woont. Hierdoor leer je over de samenleving die Nederland is 
en koppelen we de geleerde begrippen aan onze eigen woonsituatie. 
Je hebt als voorbereiding op deze opdracht vier vragen beantwoord. 
Tijdens of na de wandeling beantwoord je de onderstaande vragen. 
Lees ze dus eerst goed door. 

1. Wat is van toepassing op jouw wijk? Omcirkel het bij elke stelling.

Stad dorp platteland?

Vooral nieuwbouw (na 
2000)

meer oude huizen (voor 
1950) 

tussenin

Veel oude mensen veel jonge gezinnen tussenin

Mensen met hoge 
inkomens 

lage inkomens tussenin

Mensen met uit veel 
verschillende culturen

weinig tussenin

Mensen met veel 
verschillende religies

weinig tussenin

Een land heeft een bepaalde cultuur, maar ook een wijk heeft  
dat vaak. Culturen hebben verschillende kenmerken, kun je lezen in 
§ 5.3.
2. Welke symbolen zie je in de wijk? 

3. Beschrijf eens drie verschillende mensen die je tegen bent  
 gekomen op je wandeling. 

4. Wat voor gebouwen kom je tegen in je wijk?
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Een cultuur leer je van anderen zoals je ouders en vrienden. Dat zijn 
socialisatoren. Daar horen ook (sport)verenigingen en religies bij.
5. Noem drie gebouwen die je ziet waarin socialisatie plaatsvindt. 

6. Noem bij elk gebouw iets dat daar wordt (aan)geleerd.

In § 5.2 ging het over artikelen uit de Grondwet. 
7. Zie je artikel 23 van de Grondwet terug in jouw wijk? Licht je  
 antwoord toe.

Je bent nu klaar met de wijkwandeling. In dit hoofdstuk stond het 
cultuurdilemma centraal: diversiteit of eenheid?
8. Zie jij in je wijk meer diversiteit, pluriformiteit of eenheid? Licht je  
 antwoord toe.

9. Wat zou jij in je wijk willen veranderen als het gaat over  
 hoofdstuk 5? 

10. Welke gevolgen hebben die veranderingen voor je antwoord op  
 vraag 8? Licht je antwoord toe.

Klaar? Lever het ingevulde opdrachtenblad in bij de docent. 
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Opdracht 3: Wijkinterview
Na de wijkwandeling is het tijd om een stap verder te gaan. Wat 
vinden buurtbewoners zelf van hun wijk? Hoe kijken zij aan tegen 
hun buren? In deze opdracht ga je op onderzoek uit door in gesprek 
te gaan met minimaal 5 mensen uit je buurt.
1. Voorbereiding
Voordat je mensen aanspreekt, bedenk je eerst wat je zou willen 
weten van je buurtbewoners. Over welke onderwerpen ga je vragen 
stellen? Dat verschilt per buurt. 
- Als je woont in een wijk met veel nationaliteiten kun je vragen in  
 welk land mensen geboren zijn. Als je woont in een wijk met  
 weinig nationaliteiten voegt die vraag waarschijnlijk minder toe.
- Als je woont in een wijk met veel ouderen, heeft het waarschijnlijk  
 minder zin om een vraag te stellen over een ‘hangplek’.
In de Wijkwandeling heb je je wijk al een beetje leren kennen, maak 
gebruik van die voorkennis. In de tabel zijn al twee vragen gesteld 

Vragen Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Persoon 5

1) Welke waarde hoort 
volgens u bij deze wijk?

2) Welke norm hoort 
volgens u bij deze wijk?

3)

4)

5)

die te maken hebben met waarden en normen.
2. Vragenlijst
Maak een lijst van minimaal 5 vragen die je wilt stellen aan je 
buurtgenoten. Maak gebruik van de tabel.
3. Neem de vragen af.
Zoek contact met buurtbewoners op straat of via social media en 
vraag of zij de enquête in willen vullen.
4. Analyseer de gegevens. 
Wat valt je op aan de antwoorden? Zie je een patroon? 

Klaar? Lever de tabel en een analyse in bij de docent. 

minder stampen, meer denken
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Docentenhandleiding bij ‘Leer je wijk kennen’

Opdrachten
1. Voorbereidende opdracht 10/15 minuten
2. Wijkwandeling inclusief verwerking vragen 45 minuten
3. Wijkinterview inclusief verwerking vragen 45 minuten
Opdracht 1 en 2 zijn de basis, opdracht 3 is een uitbreiding.
 
Doelen
- Leerlingen kunnen begrippen van het hoofdstuk Pluriforme  
 samenleving toepassen op een nieuwe situatie.
 - Het thuisonderwijs wordt omgebogen naar een actieve praktische  
 leeromgeving. 

Door na de wijkwandeling en/of het wijkinterview met medeleerlingen 
te overleggen, kan er breder worden gekeken naar de pluriforme 
samenleving die Nederland is en de verschillen die al te zien zijn 
door middel van de verschillende plekken waar de leerlingen wonen. 

Voorkennis
Het is de bedoeling dat de begrippen tijdens eerdere (online) lessen 
al besproken zijn met de leerlingen.

Materiaal
- Voorbereidende vragen: Zowel het doel van de opdracht als deze  
 vragen worden in de les voor de wijkwandeling met de leerlingen  
 gedeeld en besproken. De leerlingen maken deze vragen en  
 leveren dit in bij de docent. 
- Wijkwandeling: Dit is een document met vragen die de leerlingen  
 kunnen printen om mee te nemen tijdens hun wijkwandeling. Zij  
 zullen dit als ze klaar zijn inleveren.
- Wijkinterview: Dit is een document met vragen voor het interview  
 dat ze in hun wijk gaan houden.

Nabespreking
Er kan gekozen worden om de opdracht klassikaal te bespreken of 
om de leerlingen in tweetallen of groepjes te laten nabespreken. Dit 
is afhankelijk van de keuze van de docent. Als de docent besluit om 
leerlingen samen te laten werken, is het interessant om leerlingen 
vanuit verschillende wijken samen te plaatsen.
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