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OP onderzoek in Brugge!
Birger De Burger



Met mijn skateboard
trek ik eropuit om nieuwe 
plaatsen te leren kennen.

Ik wil weten wat jij denkt over 
wonen en leven in BRugge.

Help mee en krijg een 
gratis burger button

Hallo, 
ik ben Birger de Burger, 
EN WOON in mijn 
HAmburgerdoos in Brugge!

BIRGER DE BURGER

ONS onderzoek

Samen skateboarden we langs 6 plaatsen!
Bij iedere plaats kan je wel iets doen.
Ik stel je er ook wat vragen. 
De bedoeling is dat je invult wat jij denkt.

Kan je niet alles invullen?
geen probleem, je vult alleen in 
waar je iets wil over vertellen.

Klaar? Skaten maar...
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Even oefenen 

1. ik hou van snoepjes 

2. ik help thuis met de karweitjes
 
3. ik vind het leuk als het regent 

Wie ben jij?
Jij weet al wie ik ben. 
Ik ben heel benieuwd naar wie jij bent! 
Teken hier hoe je eruit ziet.

hOEVEEL JAAR BEN JE? 
TEKEN HET AANTAL KAARsJES OP DE TAART

vOOR WE AAN HET ECHTE WERK BEGINNEN 
GAAN WE EVEN OEFENEN

nooit
waar

soms
waar

meestal 
waar

Altijd
waar

2



teken en kleur!
Wat Doe jij op 
een speelplein?

1. in mijn buurt heb ik plaats om te spelen en te sporten

2. Ik heb voldoende tijd om te spelen en plezier te maken

3. De plaatsen waar ik speel, 
  worden ook gebruikt door kinderen met een handicap

4. Er zijn plaatsen in Brugge waar ik in contact kom 
   met de natuur

nooit
waar

soms
waar

meestal 
waar

Altijd
waar

Birger op het speelplein

Wauw, we zijn op een speelplein!
Wat is jouw favoriete 
plaats om te spelen?

In de natuur, op een speeltoestel
of op het plein?
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5. Ik speel met kinderen van andere culturen of godsdiensten

6. ik doe mee aan activiteiten of projecten 
   met andere kinderen buiten de school

7. Ik kan meedoen aan georganiseerde activiteiten in mijn buurt 
   die ik graag doe (sport, jeugdbeweging, muziek, toneel...)

nooit
waar

soms
waar

meestal 
waar

Altijd
waar
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maak hier je 
buurt met de 

figuren van p7
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1. ik voel me veilig als ik het openbaar 
vervoer gebruik (bus, tram, trein)

2. het is veilig om te wandelen in brugge

3. het is veilig om te fietsen in brugge

4. als ik bang ben, weet ik waar ik 
   dit kan vertellen en hulp krijgen 

5. ik ken de risico’s van het internet

6. ik voel me veilig in mijn buurt 

HOE ZIET JOUW BUURT ERUIT? 
WAAR IS DE SCHOOL, WAAR IS JOUW HUIS, 

ZIJN ER BOMEN OF AUTO’S?

KNIP DE FIGUREN OP DE  ACHTERKANT UIT EN 
KLEEF ZE OP DE VORIGE PAGINA! 

MIJN HUIS STAAT ER AL!
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1. ik help mee om mijn buurt te verbeteren 

2. ik word betrokken bij plannen en beslissingen 
   die over mijn buurt of brugge genomen worden 

3. de burgemeester luistert naar de wensen 
  van kinderen 

4. ik heb al eens gehoord over de rechten 
  van het kind 

5. ik ken veel kinderen die niet in mijn buurt wonen 

6. in brugge weet ik waar ik naartoe kan 
  met mijn vragen 

Birger in de stad

knip me uit en plak me op de kaart
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1. ik ga naar de dokter als ik ziek ben

2. er zijn openbare toiletten die ik veilig kan gebruiken

3. in brugge is er geen afval dat gewoon op de straat ligt

4. in mijn buurt zijn de beken, kanalen of rivieren proper

5. de lucht in brugge is schoon en stinkt niet 

gezondheid en milieu

nooit
waar

soms
waar

meestal 
waar

Altijd
waar

Opdracht: Duid aan!

- De soorten afval die je ziet!
- waar je naar de dokter kan gaan
- waar je naar het toilet kan gaan
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BIRGER OP school 

1. ik ga naar school

2. jongens en meisjes worden op mijn school
   op dezelfde manier behandeld 

3. ik (of mijn ouders) kan papier, potloden, 
   boeken en ander schoolgerief betalen 

4. als ik het moeilijk heb op school, 
   helpt de meester of juf mij 

5. op school leren we over gezondheid 

6. op school lerEn we hoe we het milieu 
   moeten beschermen 

7. ik heb op school geleerd wat mijn rechten zijn 
  of wat de rechten van het kind zijn 

8. mijn leerkrachten luisteren naar mijn ideeën 

nooit
waar

soms
waar

meestal 
waar

Altijd
waar

9



9. op school heb ik tijd om te spelen of te sporten 

10. op school zijn er propere toiletten 
    die ik gemakkelijk kan gebruiken 

11. er zijn op school volwassenen waar ik 
   gemakkelijk mee kan praten als ik problemeN heb 

12. op school worden alle kinderen met respect 
   behandeld (en niet verschillend naar kleur, 
   godsdienst, nationaliteit, cultuur, handicap,...)

13. op school of In brugge is er een bibliotheek 
   die ik kan gebruiken 

14. ik kan mijn mening zeggen over 
   beslissingen die de school neemt 

15. op school zitten ook kinderen en 
   jongeren met een handicap 

16. op school, of dichtbij de school, 
    Is er gras of natuur waar ik kan spelen   

nooit
waar

soms
waar

meestal 
waar

Altijd
waar
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BIRGER EN ZIJN huis 
mijn huis ziet er zo uit. 
maar er zijn verschillende soorten huizen, 
in welk soort huis woon jij? 

zoek de vragen en omcirkel het antwoord 

nooit
waar
0

soms
waar

1

meestal 
waar
2

Altijd
waar
3

4. ik voel me thuis veilig 

nooit
waar

soms
waar

meestal 
waar

3. er 
is thuis 

voldoende water 
om te wassen

5.  ik heb thuis voldoende plaats 
om te spelen en mijn 
huiswerk te maken 

nooit
waar
0

soms
waar

1

meestal 
waar
2

Altijd
waar
3
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Altijd
waarverdieping 3

verdieping 2

Verdieping 1

Verdieping 0



Sssst - Blijf af - ga weg

knip me uit
en hang me 
aan je deur

Dit is mijn kamer

De volgende vragen gaan over hoe jij je voelt!
De vragen zijn dus persoonlijk.
Vul dit deel dus alleen in.
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sssssst
IK ben aan het slapen
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6. ik kan op straat lopen zonder gepest te worden
 

7. ik voel me beschermd tegen misbruik en geweld
  (misbruik kan met woorden, fysiek of seksueel zijn)

8. er zijn volwassenen buiten mijn familie waarmee
   ik over alles kan praten 

9. in mijn buurt en in Brugge wordt iedereen met 
   respect behandeld, en niet verschillend naar kleur, 
   godsdienst, nationaliteit, cultuur, handicap,... 

10. ik weet waar ik naartoe moet als ik me 
   niet zo goed in m’n vel voel en hulp zoek

11. ik eet thuis of op school 
   één warme maaltijd per dag 

12. op school respecteren kinderen elkaar 
zonder te pesten 

nooit
waar

soms
waar

meestal 
waar

Altijd
waar

De vragen op dit blad zijn persoonlijk.
Dit betekent dat ze gaan over

hoe jij je in je vel voelt.
Beantwoord ze dus alleen

14



op school, bij je vereniging of in het huis van de bruggeling
(Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge)


