Inleiding en handleiding
Beste leerkracht
Beste organisator,
Dit pedagogisch dossier hoort bij de voorstelling 'Armand', over Armand Swartenbroeks, aanvoerder
van de Rode Duivels die in 1920 een gouden medaille wonnen op de Olympische Spelen. Deze bijna
vergeten voetballer, oorlogsheld, arts en politicus wordt in het boek en in de voorstelling weer tot
leven gewekt.
Het dossier biedt de mogelijkheid om de thema's uit het leven van Armand die in het boek en de
theatervoorstelling aan bod komen te verwerken en er dieper op in te gaan. De opdrachten in het
dossier zijn toegankelijk en verbinden de geschiedenis van Armand met de actualiteit. De leerlingen
zien door het maken van de opdrachten in dat wat toen belangrijk was, ook nu nog relevant is.
In dit dossier vindt u vijf opdrachten die dieper ingaan op de thema’s die tijdens de voorstelling en in
het boek aan bod komen. De opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen van de tweede en derde graad
secundair onderwijs die de voorstelling bijwoonden, maar je kunt ze ook maken als je de voorstelling
(nog) niet gezien hebt.
De leerlingen kunnen één of meer opdrachten maken: de keuze is aan de leerkracht. Bij elke opgave
staat een tijdsindicatie. De leerlingen kunnen de resultaten in een portfolio bundelen. Zo krijgen ze
een tastbare, persoonlijke reflectie over het Armand-project.
We wensen u en de leerlingen veel plezier en succes bij dit project.

Het verhaal van Armand en zijn maats is zowel beschikbaar in boekvorm als op de theaterplanken.

Algemene achtergrondinformatie voor de leerkracht
Korte biografie van Armand Swartenbroeks
Armand Joseph Antoine Alexis Swartenbroeks wordt op 30 juni 1892 geboren als zoon van Joseph
Swartenbroeks en Victorine De Brauwere. Zijn ouders hebben een kruidenierswinkel, eerst in Laken
en later in Koekelberg. Zijn lagere en secundaire studies volgt Armand aan het Athénée Royal de
Namur, een internaat. Tijdens vrije weekends en vakanties helpt Armand in de winkel. Door het
contact met Nederlandstalige klanten verwerft de Franstalige Armand ook vlot de tweede landstaal.
Op zijn elfde wordt Armand lid van de Athénée Royal de Namur Football Club. Hij speelt inside links
of inside rechts (in die tijd speelden de clubs nog met vijf aanvallers). Hij blijkt een talentvolle
voetballer te zijn.
Na het afronden van zijn middelbare school studeert Armand voor arts aan de Vrije Universiteit
Brussel. Hij voetbalt in de universiteitsploeg en voor Victoria Football Club Berchem-Sainte-Agathe.
Hij valt op en een talentscout vraagt hem om voor Royal Daring Club de Bruxelles te voetballen. Dat
is een zeer grote stap, want Daring behoort op dat moment tot het kransje van beste voetbalclubs in
België. Na enkele wedstrijden wordt de negentienjarige Armand achterin geposteerd. Het blijkt een
gouden zet. Het team van Daring wordt in 1912 – voor het eerst – kampioen van België, met Armand
als vaste waarde.

Daring Club de Bruxelles, landskampioen 1911 – 1912. Armand staat uiterst links.
Van 1 augustus 1912 tot 30 december 1913 vervult Armand zijn dienstplicht. Hoewel hij in Luik
gekazerneerd is, blijft hij in Brussel voetballen. In april 1913 wordt Armand voor het eerst
geselecteerd voor het nationale elftal. Armand maakt zijn debuut in het Nederlandse Zwolle, waar de
Belgen met 2-4 winnen van Oranje. Deze heroïsche wedstrijd levert de Belgische ploeg de bijnaam
'Rode Duivels' op.
Als België ruim een jaar later mobiliseert vanwege de oorlogsdreiging, wordt Armand opnieuw
militair. Op 4 augustus 1914 wordt die dreiging realiteit: de Duitsers vallen België binnen. Het duurt
niet lang voor ze een groot deel van het land bezet hebben. Armand en de andere legerartsen
worden geconfronteerd met enorme aantallen gewonden, iets waar de medische dienst van het

leger totaal niet op voorbereid is. In oktober 1914 helpt Armand bij de evacuatie van 14.000
gewonden van Oostende naar Engeland en Calais. In die Franse stad zal Armand het grootste deel
van de oorlog in het hospitaal werken.
Ondanks de oorlog wordt er al gauw weer gevoetbald. Zo speelt in december 1914 een Belgisch elftal
een wedstrijd in en tegen Frankrijk. Het is niet verbazingwekkend dat een groot deel van de spelers
voor het eerst geselecteerd wordt voor de nationale ploeg: de meeste reguliere internationals
bevinden zich in bezet België of vervullen hun militaire dienstplicht. Dat laatste geldt bijvoorbeeld
voor Armand.
De Duitse opmars door België wordt tegengehouden tijdens de Slag om de Ijzer en de Eerste Slag om
Ieper. Aan de IJzer zetten de Belgen het land onder water door de sluizen te openen. Het front loopt
daarna van Nieuwpoort via Ieper tot Ploegsteert en verder door Frankrijk tot aan de Zwitserse grens.
Het Belgische leger bezet de sector aan de IJzer. Zowel de Belgen als de Duitsers zitten in loopgraven
en bestoken elkaar. Er wordt veel bloed vergoten, zonder dat het militaire winst oplevert.
Uiteindelijk sneuvelen ruim 18.200 Belgen. De talloze gewonden komen in hospitalen terecht, waar
Armand Swartenbroeks een van de behandelende artsen is.
Ondertussen spelen Belgische selectieteams af en toe wedstrijden tegen Franse teams. Van een vast
'nationaal team' is echter geen sprake. Dat verandert als de Front Wanderers worden opgericht. Dit
team zal België vertegenwoordigen in het buitenland, om op die manier geld in te zamelen voor
vluchtelingen. De Front Wanderers met Raoul Daufresne de la Chevalerie aan het hoofd bestaan uit
een selectie van de beste spelers uit onbezet België, die samen een geweldige ploeg blijken te
vormen. In april 1917 spelen de Front Wanderers twee keer tegen de Fransen en ze winnen beide
wedstrijden. Een maand later vertrekt de ploeg per trein naar Italië, waar ze als helden onthaald
worden. Mede omdat Louis Van Hege, een van de Wanderers, voor de oorlog bij AC Milan speelde.
Sterker nog, hij was in 1911 uitgeroepen tot de populairste voetballer van Italië. In Milaan verslaan
de Wanderers Italië met 3-4.

De officiële vlag van de Front Wanderers

In de zomer van 1917 woedt de Derde Slag om Ieper. De Front Wanderers dienen tussen de
voetbalwedstrijden door gewoon aan het front. Tijdens de slag vallen er 700.000 doden en
gewonden (aan beide zijden). Eén van hen is Armands jongere broers Alexis, die in augustus 1917
sneuvelt bij Pervijze.
In november 1917 is de Derde Slag om Ieper eindelijk voorbij. De Front Wanderers trekken deze keer
naar Groot-Brittannië, waar veel sympathie heerst voor 'Poor little Belgium'. Amper 48 uur nadat ze
de loopgraven achter zich hebben gelaten, staan ze op station Charing Cross in Londen. In GrootBrittannië spelen de Wanderers op Stamford Bridge tegen Chelsea, in Glasgow tegen een Schotse
selectie, op Goodison Park tegen Everton, in Manchester tegen Manchester United, in Birmingham
tegen Aston Villa en in Folkestone tegen een Canadese selectie. Ze winnen drie wedstrijden en
verliezen er drie. Ze halen veel geld op voor vluchtelingen en mogen bovendien 2.000 voetballen,
200 paar schoenen en 3.000 shirts naar België meenemen.

Het programmaboekje bij de wedstrijd van de Front Wanderers op bezoek bij Manchester United.

Ook in 1918 blijven de Front Wanderers actief. Ze spelen in februari weer tegen Aston Villa (ze
winnen met 2-5) en tegen Manchester (1-0 verlies). In april spelen de Wanderers tegen het Franse
nationale team. Ze winnen deze wedstrijd vrij eenvoudig met 2-5. In september volgt een nieuwe
tournee door Groot-Brittannië, met wedstrijden in Londen, Glasgow en Birmingham.
Twee maanden later is de oorlog eindelijk voorbij. Armand keert terug naar Koekelberg en gaat weer
voetballen bij Daring. Hij wordt ook opnieuw voor de Rode Duivels geselecteerd, soms mag hij de
kapiteinsband dragen. De nationale voetbalploeg bereidt zich voor op de Olympische Spelen die in
1920 te Antwerpen gehouden worden. België had zich al voor de oorlog kandidaat gesteld. Na afloop
van de oorlog is de internationale sympathie voor 'Poor Little Belgium' groot, zodat de spelen
inderdaad aan Antwerpen gegund worden. Aan het Olympische voetbaltoernooi nemen 14 landen
deel, met Egypte als enige niet-Europees land.

De kern van de Rode Duivels bestaat uit voormalige Front Wanderers, met Armand als een van de
leiders. Hij speelt in alle wedstrijden mee. In de eerste ronde is België vrijgeloot. De Belgen treden
dus meteen aan in de kwartfinale. De 18.000 toeschouwers in het Olympisch stadion fluiten hun
eigen ploeg uit, omdat er maar één Antwerpenaar op het veld staat naast negen Brusselaars en één
Bruggeling. Ondanks de geringe steun van het thuispubliek winnen de Duivels met 3-1. In de halve
finale is Nederland de tegenstander. Omwille van hun neutraliteit tijdens de oorlog zijn de
Nederlanders allesbehalve populair in België. Door zich afzijdig te houden vochten de Nederlanders
niet mee met de Belgen. Ze hadden geen duizenden doden te betreuren en zagen geen massa
burgers hebben en houden verliezen. Bovendien lieten de ‘neutrale’ Nederlanders het Duitse bewind
wel toe om de grens met België af te sluiten met een draad onder elektrische hoogspanning. Die
kostte aan aardig wat vluchtende Belgen het leven.
Omdat er ook nog eens twee extra Antwerpenaren in de ploeg staan, steunt het publiek de Rode
Duivels nu wél voluit. Armand en zijn kompanen ondervinden weinig tegenstand van de
Nederlanders, die met 3-0 uitgeschakeld worden. De finale is bereikt! Daarin moet België het
opnemen tegen Tsjechoslowakije, op dat moment een absolute voetbalgrootmacht. Maar liefst
42.000 toeschouwers zien de kortste voetbalfinale ooit op een Olympisch tornooi. In de 42e minuut
staat het al 2-0 voor België als een Tsjecho-Slovaak na een zware overtreding van het veld gestuurd
wordt. Zijn ploeggenoten verlaten hierna boos het veld. De wedstrijd wordt niet uitgespeeld,
Tsjechoslowakije wordt gediskwalificeerd en België is Olympisch kampioen!

De Olympische gouden medaille die elk van de spelers in ontvangst mag nemen.

Armand wordt in 1921 met Daring weer kampioen. Het zal de laatste keer in vijftien jaar zijn. Armand
is inmiddels de vaste kapitein van zowel Daring als de Rode Duivels. In 1928 spelen de Rode Duivels
tegen de Zwaluwen, het reserve-elftal van Nederland. In deze wedstrijd maakt Armand zijn reputatie
als gentleman-voetballer nogmaals waar. In de achttiende minuut houdt de Belgische spits Jan
Diddens de Nederlandse keeper De Boer bij een hoekschop vast waarop de doelman Diddens een
duw geeft. De scheidsrechter ziet alleen die laatste fout en geeft een strafschop. Armand hoort dat
Diddens de eerste overtreding maakte en dat de penalty dus niet terecht is. Hij neemt de strafschop

wel (dat moet), maar schiet hem opzettelijk ver naast. België verliest. Een paar weken later speelt
Swartenbroeks in Nederland zijn laatste interland. Hij wordt toegezongen door de Nederlandse
supporters en benoemd tot erelid van de Nederlandse Voetbalbond, vanwege zijn sportiviteit in de
vorige wedstrijd én bij eerdere gelegenheden.
In 1930 stopt Armand als speler van Daring. Hij wordt lid van het selectiecomité. In die tijd stelde
niet de trainer de ploeg samen maar een selectiecomité. Dat gold bij de clubs en ook bij het nationale
team. Armand treedt ook toe tot de Raad van Bestuur van Daring.
Inmiddels heeft Armand een eigen dokterspraktijk in Koekelberg. Daarnaast werkt hij in het SintElisabeth ziekenhuis. In 1930 trouwt hij met Marthe-Marie Desablin. Het huwelijksgeluk duurt niet
lang: in 1937 overlijdt Marthe-Marie.
Armand is al een tijd actief in de politiek. In 1939 wordt hij voor het eerst schepen in Koekelberg. In
augustus van dat jaar wordt Armand (die reserveofficier is) weer opgeroepen. Tijdens de
Achttiendaagse veldtocht van mei 1940 dient hij als Chef de Service de Santé de Régiment. Op 29 mei
1940 wordt Armand krijgsgevangen gemaakt, maar op 9 juni is hij na de capitulatie van België alweer
vrij. Niet veel later ontmoet hij in Brussel Nelly Soetens, met wie hij in december trouwt. Vanaf 1943
neemt Armand deel aan het verzet tegen de Duitsers.
Na de oorlog ontvangt Armand een groot aantal onderscheidingen, waaronder een tweede 'Croix de
guerre' (het eerste ontving hij vanwege zijn verdiensten in de Eerste Wereldoorlog). Hij blijft politiek
actief voor de gemeentelijk liberale partij, de PLP, onder andere als schepen voor onderwijs. Zijn
beste vriend en voormalig medespeler van Daring, Oscar Bossaert, is op dat moment burgemeester
van Koekelberg. Als schepen zet Armand zich in voor sociale woningbouw. Hij is ook adviseur voor
sociale zaken. In die hoedanigheid moet hij de arbeidsongeschiktheid van arbeiders beoordelen.
Daarbij let hij vaak meer op de belangen van de arbeiders dan op de belangen van hun werkgever.
Oscar Bossaert, die naast burgemeester ook directeur is van de koekjesfabriek Victoria (de grootste
werkgever van Koekelberg) is daar niet altijd blij mee… Hij vindt dat Armand de arbeiders te snel
thuis schrijft. Toch blijven Armand en Oscar zeer goede vrienden. In 1956 overlijdt Oscar plotseling.
Armand volgt hem op als burgemeester. Dit blijft hij tot 1971. Negen jaar later, op 3 oktober 1980,
overlijdt Armand Swartenbroeks.

Armand geeft een interview als burgemeester van Koekelberg én toont enkele van zijn vele trofeeën.

De volgende onderwijsdoelen tweede en derde graad komen in het project aan bod:
Context 7: Socio-culturele samenleving
3 De leerlingen illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit;
Geschiedenis
12 De leerlingen geven voorbeelden van normconformerend en normafwijkend maatschappelijk
gedrag, vanuit toenmalige maatschappelijke waarden.
14 De leerlingen kunnen doelgericht informatie opzoeken over het verleden en het heden op basis
van duidelijk afgebakende opdrachten met gevarieerd en gedifferentieerd leermateriaal.
17 De leerlingen kunnen aan de hand van vragen en op hun niveau geformuleerde opdrachten, de
nodige gegevens voor het beantwoorden van een historische probleemstelling halen uit
informatiemateriaal zoals tekeningen, schema's, tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons,
dagboekfragmenten, brieven, reisverslagen, memoires.
20 De leerlingen kunnen uit historische informatie een standpunt halen en daaromtrent een vraag
formuleren.
Nederlands
9 De leerlingen kunnen op structurerend niveau:
- ten aanzien van een bekende volwassene:
* de informatie presenteren die ze in het kader van een bepaalde opdracht hebben verzameld;
* gevoelens uitdrukken, persoonlijke ervaringen en interesses presenteren.
Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen die in de opdrachten aan bod komen:
(communicatief vermogen)
1 Brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in de praktijk.
(creativiteit)
2 Kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.
(empathie)
5 houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.
(kritisch denken)
11 kunnen gegevens, handelswijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van relevante
criteria.
13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
(open en constructieve houding)

17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende
standpunten.
(respect)
18 gedragen zich respectvol.
(zorgvuldigheid)
25 stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen.
Noot: Voor het derde jaar gelden de bovenstaande onderwijsdoelen tot het schooljaar 2020-2021,
voor het vierde jaar tot schooljaar 2021-2022, voor het vijfde jaar tot schooljaar 2022-2023 en voor
het zesde jaar tot schooljaar 2023-2024.
De onderstaande onderwijsdoelen gelden voor het derde jaar vanaf het schooljaar 2021- 2022, voor
het vierde jaar vanaf het schooljaar 2022-2023, voor het vijfde jaar vanaf schooljaar 2023-2024 en
het zesde jaar vanaf schooljaar 2024-2025.
De volgende competenties uit de onderwijsdoelen tweede en derde graad komen in het project
aan bod:
2. Competenties in het Nederlands
Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als
communicatiemiddel in relevante situaties.
2.1 De leerlingen zijn gemotiveerd voor taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, interactie, schrijven,
luisteren en inzicht in het taalsysteem. (attitudinaal)
2.2 De leerlingen beleven plezier aan taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, interactie, schrijven, luisteren
en inzicht in het taalsysteem. (attitudinaal)
2.5 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie van
doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
2.9 De leerlingen produceren schriftelijke en mondelinge teksten in functie van doelgerichte
communicatie.
2.11 De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte
communicatie.
4. Digitale competentie en mediawijsheid
Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren.
4.1 De leerlingen gebruiken doelgericht en adequaat standaardfunctionaliteiten van digitale
infrastructuur en toepassingen om digitaal inhouden te creëren, te delen en te beheren.
(transversaal)
5. Sociaal-relationele competenties
Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken.
5.5 De leerlingen zijn sociaal vaardig in informele en formele relaties.(transversaal - attitudinaal)

5.6 De leerlingen dragen tijdens groepsactiviteiten actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk
resultaat. (transversaal - attitudinaal)
7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan.
7.7 De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen. (attitudinaal)
7.8 De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde wijze in dialoog te
gaan over maatschappelijke uitdagingen.
8. Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn
Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven.
Over de complexe relatie tussen verleden, heden en toekomst reflecteren en deze duiden.
8.8 De leerlingen analyseren binnen een gegeven probleemstelling de invloed van hun eigen
standplaatsgebondenheid en die van anderen op historische beeldvorming.
13. Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit,
probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken.
Samen het leerproces vormgeven.
13.18 De leerlingen versterken hun vaardigheden van samen leren in functie van gedeelde
leerdoelen. (transversaal - attitudinaal)
16. Cultureel bewustzijn en culturele expressie
Uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren.
16.1 De leerlingen tonen interesse voor elkaars kunst- en cultuuruitingen. (attitudinaal)
16.2 De leerlingen lichten hun interesse voor kunst- en cultuuruitingen toe.
Verbeelding gericht inzetten bij het creëren van artistiek werk.
16.7 De leerlingen creëren artistiek werk vanuit hun verbeelding.

OPDRACHTENFICHES
VOOR DE LEERKRACHT

Opdracht 1 Het dagboek van Armand
Korte omschrijving van de inhoud
Armand Swartenbroeks leidde een rijk leven. Tijdens deze opdracht verdiepen de leerlingen zich in
een dag uit het leven van Armand door een bladzijde te schrijven in zijn (fictieve) dagboek. Dit doen
ze aan de hand van kaartjes, waarop een gebeurtenis uit het leven van Armand staat.
Lesdoel
De leerlingen verplaatsen zich in een persoon die in een andere tijd geleefd heeft en die zaken
beleefde die de leerlingen (nog) niet meegemaakt hebben. Bij het schrijven van de
dagboekfragmenten concentreren ze zich op de emoties van Armand op dat moment.
Voorbereiding
Geef elke leerling een kaartje. Gebruik hiervoor het kopieerblad van opdracht 1.
Organisatie
De leerlingen maken de opdracht individueel of per twee.
De leerling schrijft twee fragmenten aan de hand van de onderwerpen op de kaartjes. Het verdelen
van de onderwerpen kan op twee manieren gebeuren:
-de leerlingen kiezen zelf twee kaartjes.
-de leerlingen krijgen twee willekeurige kaartjes van de leerkracht.
Verwerking
Vorm groepjes van drie (als de leerlingen individueel een fragment hebben geschreven) of groepjes
van zes (als de leerlingen de fragmenten per twee geschreven hebben.) De leerlingen lezen de
fragmenten aan elkaar voor. Daarna benoemen de leerlingen die geluisterd hebben welke emoties
bij het fragment horen.
Tot slot voegen zij de fragmenten toe aan hun persoonlijke portfolio.
De leerkracht kan de fragmenten ook bundelen tot een echt dagboek. Dan is het geen individuele
maar een klassikale portfolio.
Extra verwerking
In plaats van de emoties te laten benoemen kunt u de leerlingen die geluisterd hebben een
afbeelding of muziek laten zoeken die past bij het fragment dat ze gehoord hebben. De beelden of
muziek die ze gevonden hebben presenteren ze aan hun groepje.
Tijdsduur

ca. 50 minuten (met de extra verwerking ca. 75 minuten)

Opdracht 2 Vrouwenvoetbal
Korte omschrijving van de inhoud
Armand Swartenbroeks was geen man die zijn mening van de daken schreeuwde, maar hij had wel
een duidelijke mening. Dat blijkt onder andere uit een artikel over het vrouwenvoetbal dat in 1925
verscheen. Net als de meeste mensen in die jaren vond Armand dat maar niets. De meerderheid van
de bevolking vond voetbal een te zware sport voor vrouwen. Hun anatomie en fysiologie maakten
hen volgens dokter Swartenbroeks ongeschikt om te voetballen. In die tijd was sporten voor vrouwen
overigens nog iets heel ongewoons. De pleinen én de uitrustingen waren ook behoorlijk zwaar en
weinig praktisch.
De leerlingen verzamelen tijdens deze opdracht argumenten voor en tegen vrouwenvoetbal toen en
nu. Tegenwoordig vindt vrijwel iedereen dat vrouwen mogen voetballen. Maar tegelijkertijd menen
nog veel mensen dat vrouwenvoetbal niet geschikt is als kijksport, omdat het niveau te laag zou zijn.
Pas de laatste jaren verandert de publieke opinie beetje bij beetje. Er kijken dan ook steeds meer
mensen naar vrouwenvoetbal op televisie.
Lesdoel
De leerlingen denken na over de argumenten tegen vrouwenvoetbal als (kijk)sport. Ze plaatsen de
argumenten die Armand hierover gaf in een historische context.
Organisatie
De leerlingen beantwoorden vraag 1 individueel door een optie aan te kruisen op het kopieerblad.
De leerkracht gaat nog niet in op de antwoorden.
Laat de leerlingen bij vraag 2 per twee argumenten bedenken die het Uitvoerend Comité van de
Belgische Voetbalbond in 1922 kan aangevoerd hebben om vrouwenvoetbal te verbieden.
Inventariseer de argumenten klassikaal op het bord. Ga nog niet in op de argumenten.
De leerlingen lezen bij vraag 3 de argumenten van Armand. Laat de leerlingen besluiten wat Armand
van vrouwenvoetbal vindt.
Bespreek de argumentatie van Armand klassikaal. Behandel hierbij de volgende onderwerpen:
- Komt het argument van Armand overeen met een argument dat de leerlingen bij vraag 2 hebben
bedacht?
- Wat vinden de leerlingen van Armands argument? Ga hier wat dieper op in: Armand geeft zijn
argumenten ook als arts. Hij wilde vrouwen beschermen tegen zichzelf: als ze ervoor kiezen om te
voetballen, nemen ze volgens hem onverantwoorde risico's. Wat vinden de leerlingen hiervan? Wijs
de leerlingen ook op de primitievere omstandigheden van sportbeoefening in de jaren 1920.
Ga dieper in op de maatschappelijke positie van vrouwen in die tijd. Vrouwen mochten pas sinds
1920 stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen en konden zich pas in 1921 verkiesbaar stellen als
gemeenteraadslid, schepen of burgemeester. (Algemeen vrouwenkiesrecht werd zelfs pas in 1948
ingevoerd.) In een samenleving waarin vrouwen werden gezien als wezens die voor hun gezin

moesten zorgen en die verder beschermd moesten worden tegen te veel lichamelijke of emotionele
inspanningen is Armands argumentatie beter te verklaren.
Kom vervolgens terug op vraag 1. Laat een aantal leerlingen vertellen welk antwoord zij hebben
gekozen en waarom.
Toon een fragment uit een Nederlands praatprogramma:
https://www.youtube.com/watch?v=OhtavECNXYc (0:00 – 1:01)
Verdeel de klas in twee groepen.
Schrijf de volgende stelling op het bord:
'Vrouwenvoetbal is minder geschikt als kijksport dan mannenvoetbal.'
Kies bij de verwerking uit twee manieren:
Verwerking A
De leerlingen vormen groepen van vier. Elke groep bestaat uit twee duo's. Elk duo krijgt even de tijd
om een interview voor te bereiden, waarbij de ene leerling de vragen stelt en de andere leerling
antwoordt.
Eerst doet het ene duo het interview dat ze voorbereid hebben terwijl het andere duo luistert. Het
duo dat luistert, maakt opnames, bijvoorbeeld met hun telefoon.
Daarna wisselen de duo's van rol. Ook het tweede interview wordt afgenomen en opgenomen.
De duo's wisselen de opnames van de interviews uit, zodat elke leerling de opname van het interview
waaraan hij heeft meegewerkt, kan toevoegen aan zijn persoonlijk portfolio.
Verwerking B
Op basis van de stelling schrijven de leerlingen een column (200 – 400 woorden). Voor ze beginnen
te schrijven, bepalen ze hun standpunt. Daarna bedenken ze enkele argumenten bij dat standpunt.
Dan schrijven ze hun column.
De column wordt toegevoegd aan het persoonlijke portfolio van de leerling. U kunt de columns ook
bundelen tot een klassikale portfolio.
Tijdsduur

ca. 50 minuten

Correctiesleutel opdracht 2
1 eigen antwoord leerling
2 Voorbeeldantwoorden:
- Voetbal is te ruw voor vrouwen.
- Vrouwelijke lichamen zijn niet geschikt voor voetbal.
- Vrouwenvoetbal is overbodig: andere sporten zijn veel geschikter om het vrouwenlichaam te
ontwikkelen.
- Voetbal is 'onvrouwelijk'.
(NB: dit zijn de argumenten die in de jaren 1920 gebruikt werden door tegenstanders van het
vrouwenvoetbal.)
3 Nee, waarschijnlijk niet. Tegenwoordig is vrijwel niemand nog van mening dat de 'anatomie en
fysiologie' van vrouwen hen ongeschikt maakt om te voetballen. De liberale Armand zou nu
waarschijnlijk geen tegenstander van vrouwenvoetbal meer zijn.

Opdracht 3 Een monument voor Armand
Korte omschrijving van de inhoud
Armand was voetballer, arts, militair, schepen en burgemeester. Het feit dat hij ál deze rollen
vervulde, maakt van hem een uniek persoon. Iemand die een monument verdient!
De leerlingen maken een ontwerp van een monument voor Armand. Dit kan van alles zijn: een
ontwerp voor een standbeeld, een graffitikunstwerk, een collage, een rap of nog iets anders. Ze
kiezen daarbij één of meerder aspecten uit Armands loopbaan. Ze lichten hun keuze toe aan de hand
van een korte speech.
Lesdoel
De leerlingen denken na over een ontwerp waarmee de veelzijdigheid van Armand geëerd wordt.
Daarna schrijven zij een speech, waarin ze hun keuze verduidelijken.
Voorbereiding
Geef elke leerling het kopieerblad dat bij opdracht 3 hoort. Zorg dat alle leerlingen toegang hebben
tot internet, zodat zij zich kunnen later inspireren bij het uitwerken van hun ontwerp. Zorg ook voor
voldoende materialen: papier, karton, verf … als ze hun ontwerp ook daadwerkelijk uitvoeren.
Organisatie
De leerlingen maken deze opdracht in groepen van drie tot vier leerlingen. Aan de hand van de tekst
over Armands leven kiezen ze een of meer aspecten die ze in het monument aan bod willen laten
komen. Daarna maken ze een ontwerp en voeren dat eventueel uit.
Na het afronden van hun ontwerp en/of de uitvoering ervan schrijven de leerlingen een korte speech
over de aspecten van Armands leven die ze in het monument verwerkt hebben. Op het einde van de
les neemt elke groep om beurt plaats bij zijn monument. Na de onthulling ervan volgt de speech.
Verwerking
De ontwerpen en/of uitgevoerde monumenten worden opgehangen of geprojecteerd. Eén leerling
van elke groep geeft de korte speech bij het monument. Daarna schuiven ze door naar het volgende
monument en de volgende speech. Op die manier komen alle monumenten aan bod. De ontwerpen
en de speeches voegen de leerlingen toe aan hun persoonlijk portfolio of aan de klassikale portfolio.
Tijdsduur

ca. 25 minuten – 75 minuten (afhankelijk van de tijd die het kost om het ontwerp
eventueel uit te voeren) plus de tijd voor de presentaties.

Opdracht 4 De strafschop
Korte omschrijving van de inhoud
In februari 1928 speelde het Belgisch elftal een wedstrijd tegen de Zwaluwen, het B-elftal van de
Nederlanders. Een belangrijke wedstrijd voor de Nederlandse spelers, die mits een goede prestatie
hoopten alsnog geselecteerd te worden voor de Olympische voetbalploeg. Iedereen wou er graag bij
zijn op de Olympische Spelen die in eigen land (Amsterdam) plaatsvonden.
Bij een 1-2 stand kreeg België een hoekschop. De Belgische spits Jan Diddens hield de Nederlandse
keeper De Boer vast aan zijn truitje. De Boer reageerde door Diddens een duw te geven. Waarop de
scheidsrechter strafschop floot. De Boer protesteerde. Armand Swartenbroeks vroeg aan Diddens of
hij De Boer vastgehouden had. Diddens gaf dat toe. Armand schoot de strafschop opzettelijk naast.
België verloor uiteindelijk met 1 -3.
In deze opdracht schrijven de leerlingen een dialoog over deze gebeurtenis. Daarin beantwoorden ze
de vraag: ‘Hoe reageren de medespelers op de gemiste strafschop van Armand?’
Lesdoel
Tijdens deze opdracht verplaatsen de leerlingen zich in de gevoelens van Armands medespelers.
Vinden ze zijn reactie sportief? Of zijn ze het niet eens met het opzettelijk missen van de strafschop?
(Vertel de leerlingen wel dat voetbal toen een amateursport was, de medespelers verloren geen geld
door het opzettelijk missen van de strafschop.)
De leerlingen spelen een geloofwaardige dialoog die zich na de wedstrijd in de kleedkamer afspeelt.
Organisatie
De leerlingen spelen de dialoog per twee. Ze krijgen wat tijd om de dialoog voor te bereiden.
Verwerking
Vorm groepjes van vier leerlingen. Twee leerlingen spelen de dialoog die ze samen voorbereid
hebben (waarbij ze beiden één of meer personages vertolken). De andere twee leerlingen nemen de
dialoog op. Daarna wisselen de duo's van rol: het ene duo speelt, het andere neemt op.
De leerlingen wisselen de opgenomen dialogen uit en voegen ze toe aan hun persoonlijke of de
klassikale portfolio.
Tijdsduur

ca. 50 min

Opdracht 5 Toen en nu
Korte omschrijving van de inhoud
In deze opdracht vergelijken de leerlingen de vluchtelingencrisis van 1914 met de vluchtelingencrisis
van 2015. Ze maken ook een vergelijking tussen Armand Swartenbroeks en Vincent Kompany.
Dit doen ze door middel van een muurkrant, die in twee delen verdeeld is: één deel gaat over 19141918 en één deel over 2015-2020.
Lesdoel
De leerlingen verwoorden de verschillen en overeenkomsten tussen de vluchtelingencrisis van 1914
en die van 2015. Ze bespreken ook de verschillen en overeenkomsten tussen de visie van Armand
Swartenbroeks en die van Vincent Kompany.
Organisatie
Maak groepen van vier tot zes leerlingen. Ze ontwerpen een muurkrant, waarin via nieuwsberichten
en afbeeldingen een vergelijking wordt gemaakt tussen de vluchtelingencrisis van 1914 en 2015 én
tussen Armand Swartenbroeks en Vincent Kompany.
Verwerking
Elke groep schrijft vier nieuwsberichten: twee waarin de vluchtelingencrisis van 1914 en die van 2015
vergeleken worden en twee waarin de overeenkomsten en verschillen tussen Armand
Swartenbroeks en Vincent Kompany aan bod komen. Als leidraad gebruiken ze het kopieerblad bij
opdracht 5 'Toen en nu'. De leerlingen printen de nieuwsberichten en bijbehorende afbeeldingen. Ze
kleven ze op een groot vel, zodat een muurkrant ontstaat. De krant is verdeeld in twee delen: links
'1914-1918' en rechts '2015-2020'.
Tijdsduur

ca. 50 minuten

Correctiesleutel:
1 In het bericht over de vluchtelingencrisis van 1914 moet terug te vinden zijn dat:
- Belgische burgers vluchtten;
- de bevolking vluchtte voor het Duitse leger;
- de mensen niet in België durfden te blijven omdat ze bang waren voor Duitse wreedheden;
- ze (vooral) naar Nederland vluchtten;
- de vluchtelingen zo goed mogelijk werden opgevangen door burgers en dat er in eerste instantie
veel sympathie voor hen was.

2 In het bericht over de vluchtelingencrisis van 2015 moet terug te vinden zijn dat:
- vooral Syriërs en Irakezen vluchtten;
- de crisis ontstond door de oorlogen in Syrië en Irak, vooral door de opkomst van Islamitische Staat;
- ze via Turkije en de Balkan naar West-Europa (vooral Duitsland) vluchtten;
- de overheid zo goed mogelijk voor opvang zorgde;
- de ontvangst wisselend was: vele mensen wilden de vluchtelingen helpen, maar er was ook veel
protest tegen hun komst.

3 In het bericht over Armand moet terug te vinden zijn dat:
- Armand verdediger en aanvoerder van de Rode Duivels was;
- hij amateurvoetballer was;
- hij zich inzette voor vluchtelingen als lid van de Front Wanderers;
- zijn hulp zich afspeelde in de context van een wereldoorlog.

4 In het bericht over Vincent Kompany moet terug te vinden zijn dat:
- Vincent verdediger en aanvoerder van de Rode Duivels was;
- hij profvoetballer was;
- hij zich inzet voor jongeren in Brussel, vaak met een vluchtelingenachtergrond via BX Brussels;
- zijn hulp zich in vredestijd afspeelt.

KOPIEERBLADEN
VOOR DE LEERLINGEN

Opdracht 1 Het dagboek van Armand
Lees op het kaartje wat er die dag in het leven van Armand gebeurt. Stel je voor dat Armand een
dagboek bijhield. Wat zou hij dan op die dag geschreven hebben? Schrijf bij elke gebeurtenis een kort
(200-400 woorden) dagboekfragment. Verplaats je daarbij in de gedachten en gevoelens van
Armand.
1. 10 oktober 1911. Armand kreeg een tijdje geleden de vraag om bij Royal Daring Club de
Bruxelles te komen voetballen. Hij heeft al een aantal wedstrijden gespeeld als aanvaller. Op deze
dag speelde hij voor het eerst als back (verdediger).

2. 20 april 1913. Armand is voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg. In Zwolle spelen
de Rode Duivels een heroïsche match tegen Oranje. De Belgen winnen met 2-4.

3. 14 oktober 1914. De Eerste Wereldoorlog is uitgebroken. Als legerarts heeft Armand op deze
dag geholpen bij de evacuatie van 14.000 gewonden per schip vanuit Oostende.

4. 1 september 1917. Op 28 augustus is Alexis Swartenbroeks, Armands broer, gesneuveld in
Pervijze. Vandaag heeft Armand dit nieuws ontvangen.

5. 15 november 1917. De Front Wanderers, het Belgische militaire elftal, speelde op Stamford
Bridge (Londen) een wedstrijd tegen Chelsea. De Belgen verloren met 4-1 van de Engelse profs.
Armand heeft de hele wedstrijd meegespeeld.

6. 2 september 1920. Armand speelde met de Rode Duivels de Olympische finale tegen
Tsjechoslowakije. Na 42 minuten spelen, met een 2-0 in het voordeel van België, stuurde de
scheidsrechter een Tsjecho-Slovaakse speler na een zware overtreding van het veld. Uit protest
verlaten alle Tsjecho-Slovaken het veld. België wordt uitgeroepen tot winnaar en is Olympisch
kampioen.

7. februari 1928. Tijdens een wedstrijd tegen Nederland houdt de Belgische spits Jan Diddens de
Nederlandse keeper De Boer vast waarna die de doelman duwt. De scheidsrechter ziet alleen de
duw en geeft België een strafschop. Armand, de kapitein van de ploeg, hoort van de Nederlandse
keeper wat er gebeurd is. Diddens geeft toe dat hij de doelman eerst vasthield. Armand neemt de
strafschop en schiet hem opzettelijk ver naast. België verliest de wedstrijd.

8. 13 februari 1930. Armand is op die dag getrouwd met Marthe-Marie Desablin. Hij is gestopt met
voetballen en houdt zich bezig met zijn dokterspraktijk.

9. 29 mei 1940. Armand is opnieuw opgeroepen om tijdens de oorlog in het leger te dienen.
Tijdens de Achttiendaagse veldtocht is hij gezondheidsofficier. Op deze dag nemen de Duitsers
hem krijgsgevangen.

10. 7 maart 1956. Armand, die al schepen was in Koekelberg, wordt op deze dag benoemd tot
burgemeester. Hij weet het nog niet, maar hij zal dat vijftien jaar blijven.

Opdracht 2 Vrouwenvoetbal
1 Geef je mening
Wat vind jij van vrouwenvoetbal? Kruis de mening aan die het best bij je past. Of formuleer zelf een
andere mening.
[ ] Vrouwen horen niet te voetballen.
[ ] Vrouwen mogen best voetballen, maar vrouwenvoetbal is als sport ongeschikt om naar te kijken.
[ ] Vrouwenvoetbal op het hoogste niveau is als sport even geschikt om naar te kijken als
mannenvoetbal.
[ ] anders, namelijk: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2 In 1922 sprak het Uitvoerend Comité van de Belgische Voetbalbond zich uit tegen vrouwenvoetbal.
Een jaar later gingen ze nog een stapje verder en verboden ze de Belgische clubs uitdrukkelijk om
hun velden en kleedkamers ter beschikking te stellen van het vrouwenvoetbal.
Welke argumenten kan het Uitvoerend Comité aangevoerd hebben om vrouwenvoetbal te
verbieden?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3 In dezelfde periode schreef Armand Swartenbroeks zijn mening over vrouwenvoetbal in een
artikel. Hij sprak als kapitein van de nationale ploeg én als arts. Hij vond voetbal ongeschikt voor
vrouwen omdat het een ruw spel was, waarbij je geregeld geduwd werd en viel. Het werd bovendien
in de winter gespeeld. Vrouwen waren hier 'gezien hun anatomie, en meer specifiek hun fysiologie'
niet tegen opgewassen.
Stel je voor dat Armand nú zou leven. Zou hij dan nog steeds dezelfde mening hebben? Leg je
antwoord uit.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Het integrale artikel, zoals dat in december 1925 in de pers verscheen.

Opdracht 3 Een monument voor Armand
Het leven van Armand Swartenbroeks
Jeugd en opleiding
Armand werd geboren op 30 juni 1892 in Laken. Hij groeide op in Koekelberg waar zijn ouders een
kruidenierswinkel hadden. In de winkel leerde hij van de klanten ook Nederlands spreken.
Na een opleiding aan het Athenée Royal de Namur en de Vrije Universiteit Brussel werd Armand arts.
Voetballoopbaan
In de jeugd speelde Armand als aanvaller. Toen hij bij Daring (toen een topclub) ging voetballen,
werd hij back (verdediger). Met Daring werd hij drie keer landskampioen. In 1913 speelde hij voor
het eerst in de nationale ploeg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte hij deel uit van de Front
Wanderers, een elftal van Belgische militairen die wedstrijden speelde om geld in te zamelen voor
Belgische vluchtelingen. De Front Wanderers voetbalden in Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Na
de oorlog keerde Armand terug bij Daring. Hij werd ook weer geselecteerd voor de Rode Duivels,
waarvoor hij in totaal 53 wedstrijden speelde. Het hoogtepunt in Armands voetballoopbaan was het
winnen van de gouden medaille op de Olympische Spelen te Antwerpen in 1920 en het als eerste
speler ooit bereiken van 50 selecties voor de nationale ploeg.

Armand tijdens het eerbetoon ter gelegenheid van zijn vijftigste selectie als Belgisch international.

Loopbaan in het leger
Armand diende tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog als arts in het leger. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werkte hij vier jaar lang in veldhospitalen, waar hij talloze gewonden opereerde.
Tijdens de Achttiendaagse Veldtocht was de 47-jarige Armand medisch officier. Van 1943 tot 1944
was Armand actief in het verzet tegen de Duitsers. Hij werd gedecoreerd met onder andere twee
Oorlogskruisen, vanwege zijn verdiensten als legerarts in zowel de Eerste als de Tweede
Wereldoorlog.
Loopbaan als arts
Armand had een huisartspraktijk in Koekelberg en werkte als kinderarts in het Sint-Elisabeth
kinderziekenhuis. Hij was zeer geliefd bij zijn patiënten omdat hij altijd voor hen klaarstond.
Loopbaan als politicus
Armand was eerst schepen en later burgemeester van Koekelberg. Hij zette zich in voor sociale
woningbouw. Hij was ook adviseur voor sociale zaken in Koekelberg. In die functie kon hij bepalen
wie arbeidsongeschikt verklaard werd. Daarbij had hij veel oog voor de belangen van de arbeiders.
Armand en Oscar
Bij Daring voetbalde Armand samen met Oscar Bossaert. De twee werden goede vrienden. Oscar was
directeur van de koekjes- en chocoladefabriek Victoria in Koekelberg, waar 4.000 mensen werkten.
Oscar was burgemeester van Koekelberg. Oscar ging niet altijd akkoord met Armands beslissingen
om mensen die bij Victoria werkten arbeidsongeschikt te verklaren, maar de twee bleven zeer goede
vrienden. Toen Oscar plotseling overleed, volgde Armand hem op als burgemeester.

Burgemeester Oscar Bossaert en eerste schepen Armand Swartenbroeks ontvangen een
vertegenwoordiging van oud-strijders in het gemeentehuis van Koekelberg, 1949.

De sportieve Armand
Armand was een rasechte amateurvoetballer, die niets moest hebben van professionele
sportbeoefening. Hij voetbalde uit clubliefde, niet omdat hij er geld mee wilde verdienen. Armand
was zeer fair. Tijdens een wedstrijd tegen het Nederlands elftal kreeg België een onterechte
strafschop. Armand nam de strafschop, miste opzettelijke en België verloor.

Opdracht 4 De gemiste strafschop
1 Lees onderstaande dialoog
Het is 1928. Het Belgisch elftal speelt tegen de Zwaluwen, het B-elftal van Nederland. Armand is
kapitein van België. Het staat 1-2 als België een hoekschop krijgt. De Nederlandse keeper De Boer
geeft de Belgische aanvaller Jan Diddens een duw. De scheidsrechter fluit en wijst naar de stip:
strafschop.
De Boer: Wat? Het is helemaal geen strafschop. Diddens hield mij eerst vast, zodat ik niet kon
springen. Toen gaf ik hem een duw!
Armand: Klopt het verhaal van de Hollandse keeper, Jan?
Jan Diddens: (zucht even, twijfelt) Ja, het is waar, ik hield hem eerst vast.
Armand pakt de bal en legt hem op de penaltystip. Hij neemt een aanloop en schiet. De bal gaat ver
naast. Armand heeft duidelijk opzettelijk gemist.

2 Bereid per twee een dialoog voor. De wedstrijd is voorbij. In de kleedkamer spreken alle spelers
nog over de gemiste strafschop. De ene leerling speelt Armand, de andere vertolkt de rol van een
medespeler.
De namen en karaktertrekken van een aantal ploeggenoten zijn:
Jan Diddens – aanvaller. Hij is een beetje ruw, maar wel eerlijk. Hij wil graag winnen.
Jean Caudron – keeper. Hij is heel fanatiek en wil eigenlijk altijd winnen ten koste van alles.
Nico Hoydonckx – verdediger. Hij is een rustige man die niet van ruzie houdt.
Raymond Braine – aanvaller. Ook hij is fanatiek en wil heel graag winnen.
Jacques Moeschal – middenvelder. Hij vindt sportiviteit zeer belangrijk.
Gebruik één of meer van deze namen bij het schrijven van je dialoog.

Opdracht 5 Toen en nu
In 1914 zorgde de intocht van het Duitse leger voor een grote vluchtelingencrisis. Ongeveer een
miljoen Belgen vluchtten naar Nederland.
Honderd jaar later zorgden de oorlogen in Syrië, Irak en Afghanistan voor een grote
vluchtelingencrisis. In 2015 vroegen ongeveer 1,2 miljoen vluchtelingen asiel aan in Europa.
Tussen 1914 en 1918 zette Armand Swartenbroeks zich in voor de vluchtelingen, vooral door
wedstrijden te spelen met de Front Wanderers.
Anno 2014 zet Vincent Kompany zich met BX Brussels in voor jongeren, die vaak een
vluchtelingenachtergrond hebben. BX Brussels is niet zomaar een voetbalclub, maar een club die zich
inzet om voetbal voor iedereen (zonder te kijken naar afkomst, sekse of levensomstandigheden)
toegankelijk te maken. Daarnaast organiseert BX Brussels cursussen en culturele activiteiten.

De eerste ploeg van BX Brussels komt natuurlijk ook in competitie uit en doet het niet onaardig in de
amateurreeksen, net als hun ‘partnerclubs’ FC Black Star en FC Forest, maar dat alles is ondergeschikt
aan de rol die de organisatie speelt op sociaal-economisch vlak. Voetbal is voor het BX Brussels
project immers meer een middel dan een doel.
Jullie schrijven vier nieuwsberichten van 200 tot 400 woorden lang, zoals ze in de krant zouden
kunnen hebben gestaan.
1. Een bericht over de vluchtelingencrisis van 1914.
Kijk voor meer informatie op:
http://www.eerstewereldoorlog.nu/tijdlijn/Vluchtelingen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_vluchtelingen_in_Nederland_tijdens_de_Eerste_Wereldoorl
og
Je kunt via een zoekmachine nog meer informatie verzamelen.
De volgende zaken komen in dit bericht aan bod:
- wie vluchtte;
- waarom vluchtten deze mensen en konden ze niet in hun eigen land blijven;
- waar gingen ze naartoe;
- hoe werden ze opgevangen en ontvangen.

Zoek ook één of meer afbeeldingen bij het bericht.

2. Een bericht over de vluchtelingencrisis van 2015
Kijk voor meer informatie op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_vluchtelingencrisis
https://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-overzicht-2015
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/nl
Je kunt via een zoekmachine nog meer informatie verzamelen.
De volgende zaken komen in het bericht aan bod:
- wie vluchtte;
- waarom vluchtten deze mensen en konden ze niet in hun eigen land blijven;
- waar gingen ze naartoe;
- hoe werden ze opgevangen en ontvangen.
Zoek ook één of meer afbeeldingen bij het bericht.

3. Een bericht over Armand Swartenbroeks
Gebruik de informatie uit het boek, de voorstelling en de eerdere opdrachten.
Je kunt ook kijken op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armand_Swartenbroeks
https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/blog/voetbal-tijden-van-oorlog-de-frontwanderers
Je kunt via een zoekmachine nog meer informatie verzamelen.
De volgende zaken komen in het bericht aan bod:
- Armand als voetballer;
- hoe Armand zich inzette voor vluchtelingen;
- onder welke omstandigheden hij dat deed.
Zoek ook één of meer afbeeldingen bij het bericht.

4. Een bericht over Vincent Kompany
Kijk voor meer informatie op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_Kompany
Meer informatie over BX Brussels, de club die Vincent Kompany oprichtte en waar binnen veel
sociale projecten zijn opgestart, vind je via de link: https://www.bxrepresent.com/nl/home
Je kunt via een zoekmachine nog meer informatie verzamelen.
De volgende zaken komen in het bericht aan bod:
- Vincent als voetballer;
- hoe Vincent zich inzet voor jongeren, vaak met een achtergrond als vluchteling;
- onder welke omstandigheden hij dat doet.
Zoek ook één of meer afbeeldingen bij het bericht.

Je print de berichten en de afbeeldingen en kleeft ze op een groot vel, zodat een muurkrant ontstaat.
De muurkrant is verdeeld in twee delen: links '1914-2018', rechts '2015- 2020'.

