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Samsam – Burgerschap in de Klas 
Met Samsam werkt u aan kennis, vaardigheden en 

gedrag op het gebied van burgerschap. Elke editie heeft 

een thema dat aansluit bij mondiale vraagstukken over 

democratie, kinderrechten, identiteit en duurzaamheid.  

 

Lesdoelen 
De opdrachten in het werkblad sluiten aan bij de 

kerndoelen en leerlijnen ‘Oriëntatie op jezelf en de 

wereld’ (34-39) en de doelen van 

burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie in 

het primair onderwijs van SLO.  

 

 
 

 

Lesdoelen  

Uw leerlingen leren deze les hoe het leven er voor een dakloze uit kan zien, ze kunnen benoemen wat gevolgen zijn als je 

dakloos bent en kunnen hun eigen mening geven over de vraag of we dakloze kinderen zouden moeten filmen of niet.  
 

Activeren voorkennis -  Filmpje + opdracht 1 

Bekijk samen met uw leerlingen het filmpje op www.samsam.net/daklozen-in-spanje 

Laat uw leerlingen vervolgens de opdracht in tweetallen maken. U stelt één van de vragen hieronder: 

• Wat weten jullie al over daklozen? 

• Wat zijn gevolgen als je dakloos bent? 

• Wat zouden we kunnen doen om daklozen te helpen? 

Uw leerlingen geven om de beurt antwoord op de vraag. Steeds vullen zij elkaar dus aan. Rond de vraag klassikaal af door een 

paar leerlingen te laten vertellen wat zij hebben opgeschreven. Stel vervolgens de volgende vraag.  

Instructie – Opdracht 2 
Lees samen met uw leerlingen het artikel ‘Leven op straat in Cambodja’ of laat uw leerlingen het artikel in tweetallen lezen. 
 

Verwerking - Opdracht 3 en 4. 

Uw leerlingen maken de opdrachten op het werkblad. Bekijk bij opdracht 4 samen met uw leerlingen het filmpje. Bespreek met 

uw leerlingen of zij vinden dat de redactie van Samsam dit soort filmpjes zou moeten maken, of juist niet.  
 

Afsluiting – Opdracht 5 

Bekijk nog eens het filmpje bij opdracht 1: www.samsam.net/daklozen-in-spanje. Vraag uw leerlingen of zij het belangrijker 

vinden om mensen te helpen of dat ze hun eigen veiligheid belangrijker vinden. En vraag of hun mening over daklozen na deze 

les is veranderd.    

 

• Werkblad daklozen 

• Filmpjes 

 

 

De les Samsam duurt ongeveer 50 minuten. 

 

Meer lesmateriaal vindt u op 

www.samsam.net/leerkrachten.   

 

Bekijk alle filmpjes bij deze opdracht: 

www.samsam.net/daklozen-in-spanje 

www.samsam.net/straatkinderen-colombia/ 

www.samsam.net/mogen-we-dit-maken 
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