
IN 
BEELD

OMSCHRIJVING

Leerlingen analyseren een belangrijk symbool van de 

Amerikaanse cultuur en denken na over de betekenis 

hiervan. Ze verkennen de verschillen en overeenkomsten 

tussen de Nederlandse en Amerikaanse cultuur.

LEERDOEL

–  Leerlingen kennen de achtergrond en betekenis van de Amerikaanse 

vlag en weten dat deze voor veel Amerikanen een grote symbolische 

betekenis heeft. 

–  Leerlingen kunnen voorbeelden geven van verschillen tussen de 

Nederlandse en Amerikaanse cultuur.

BRONNEN

–  Foto bij werkblad 1

–  Filmpje bij werkblad 2

www.ushistory.org/documents/pledge.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Pledge_of_Allegiance

https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_United_States

Amerikaanse Ambassade – Verkiezingsinformatie

DUUR

Ca. 20 minuten

HANDLEIDING

1.  Laat via beamer of smartboard de afbeelding bij werkblad 1 zien en 

deel vervolgens dit werkblad uit. (link: Foto bij werkblad 1)

2.  Laat leerlingen in groepjes werken aan de vragen op het werkblad, 

zodat zij onderling kunnen overleggen over de betekenis en aan- 

wezige kennis kunnen uitwisselen. De antwoorden worden op- 

geschreven op het werkblad.

3.  Bespreek vervolgens de antwoorden klassikaal. Als u de klas 

in groepjes heeft verdeeld, kunt u de leerlingen vragen om hun 

antwoorden aan de rest van de klas te presenteren. In het ant-

woordmodel ziet u de juiste antwoorden en/of tips om de klassikale 

discussie te sturen.

4.  Laat nu het filmpje bij werkblad 2 zien, waarin leerlingen de Pledge 

of Allegiance uitspreken. (link: Filmpje bij werkblad 2)

5. Deel het bijbehorende werkblad uit en herhaal stappen 2 en 3. 

LESTIPS & 
WERKVORMEN OVER
DE AMERIKAANSE 

PRESIDENTSVERKIEZINGEN

IN BEELD: DE AMERIKAANSE VLAG

http://cdn.history.com/sites/2/2015/04/John-Birch-Society-American-Flag-hero-E.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=xcwg7cnhW4E
http://thehague.usembassy.gov/policy-issues/issues-in-focus/presidential-elections-2012.html


ANTWOORDMODEL BIJ ‘IN BEELD’

1. DE VLAG

1. Wat is de betekenis van de 50 sterren?

–  Het aantal sterren staat voor het aantal staten dat Amerika telt. In de 

loop van de geschiedenis is dit aantal regelmatig gewijzigd, en dus 

ook het aantal sterren op de vlag. De laatste wijziging was in 1960, 

toen Hawaii de 50ste staat van de VS werd.

2.  De rode banen staan symbool voor het bloed van de mensen die 

hun leven gaven voor de vrijheid. Wat zou de betekenis van het wit 

kunnen zijn?  

–  Dit staat voor de vrijheid als ideaal. 

3.  De meeste Amerikanen zien de vlag als het symbool voor alle vrijhe-

den en rechten die je hebt in de Verenigde Staten. Kun je voorbeel-

den noemen van typisch Amerikaanse waarden die veel Amerikanen 

belangrijk vinden? Schrijf ze hieronder op:    

–  Ook in Amerika is natuurlijk niet iedereen het er over eens wat die 

waarden precies zijn. Bekende voorbeelden van waarden die som-

mige groepen fel verdedigen zijn het recht op individuele vrijheid, 

het recht op wapenbezit, trots zijn op het eigen land (patriottisme), 

streven naar een prestatie (werk, sport, studie, het ideaal van the 

American dream). 

4.  De Amerikanen hechten veel symbolische waarde aan hun vlag. Be-

staat er voor jullie een vergelijkbaar symbool dat echt laat zien waar 

we in Nederland voor staan?

–  Deze vraag is vooral bedoeld om het gesprek met de klas aan te 

gaan. Voor veel Nederlanders is het lastig om zich in te leven in de 

felheid waarmee Amerikanen de nationale symbolen omarmen. 

In hoeverre kan de klas zich herkennen in de dingen die door de 

verschillende groepjes worden genoemd als typisch Nederlands? 

Hoe zou men ons in het buitenland zien, wat is onderscheidend aan 

het Nederlanderschap? Waarom zouden veel Amerikanen zo trots 

zijn op de waarden die hun vlag vertegenwoordigt?

 

2. THE PLEDGE OF ALLEGIANCE

1.  Wat zijn volgens de leerlingen de argumenten voor en tegen een 

dagelijkse belofte van trouw? 

–  De bedoeling van deze vraag is dat de leerling zich probeert in te 

leven in deze Amerikaanse traditie. Wat zou het nut kunnen zijn, 

waarom hechten Amerikanen er aan? En omgekeerd: wat zijn de  

nadelen van zo’n verplicht ritueel? Hoe kijk je hier als buitenstaan-

der tegenaan?

2.  Voor veel Nederlanders is het natuurlijk maar een gekke bedoening, 

zo´n verplichte dagelijkse dosis vaderlandsliefde. Maar wat als 

je zelf een belofte zou moeten uitspreken in de klas, en je mocht 

helemaal zelf verzinnen waar het over zou gaan… Wat zijn dan de 

waarden die je wilt benoemen? Zou het gaan over hoe je met elkaar 

omgaat, of iets heel anders? 

–  Het woord is aan de leerlingen. Ook deze opdracht wordt gemaakt 

in groepjes, wat het extra moeilijk maakt: je moet het samen eens 

worden...
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LESTIPS & 
WERKVORMEN OVER
DE AMERIKAANSE 

PRESIDENTSVERKIEZINGEN

WERKBLAD 1 > DE VLAG

De Amerikaanse vlag wordt ook wel de Stars and Stripes 

genoemd. Je ziet 7 rode en 6 witte strepen en een blauw 

vlak met 50 witte sterren.

1. Wat is de betekenis van de 50 sterren? 

2.  De rode banen staan symbool voor het bloed van de mensen die hun 

leven gaven voor de vrijheid.  

Wat zou de betekenis van het wit kunnen zijn?

3.  De meeste Amerikanen zien de vlag als het symbool voor alle vrij- 

heden en rechten die je hebt in de Verenigde Staten. Kun je voorbeel-

den noemen van typisch Amerikaanse waarden die veel Amerikanen 

belangrijk vinden? Schrijf ze hieronder op:

4.  De Amerikanen hechten veel symbolische waarde aan hun vlag.  

Bestaat er voor jullie een vergelijkbaar symbool dat echt laat zien 

waar we in Nederland voor staan?
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LESTIPS & 
WERKVORMEN OVER
DE AMERIKAANSE 

PRESIDENTSVERKIEZINGEN

WERKBLAD 2 > THE PLEDGE OF ALLEGIANCE (BELOFTE VAN TROUW)

 ‘  I pledge allegiance to the Flag of
 the United States of America, and  
 to  the Republic for which it stands, 
 one Nation under God, indivisible, 
 with liberty and justice for all.’

 ‘Ik beloof trouw te zijn aan de vlag van 
 de Verenigde Staten van Amerika, en aan 
 de Republiek waar de vlag voor staat, 
 één land onder God, ondeelbaar, met vrij 
 heid en rechtvaardigheid voor iedereen.’

Het Amerikaanse Congres begint elke vergadering met 

deze belofte van trouw aan de Amerikaanse vlag.  

Dat betekent dat iedereen gaat staan, naar de vlag kijkt 

en de belofte hardop zegt. Op de meeste scholen in  

Amerika doen leerlingen hetzelfde aan het begin van de 

schooldag. Soms houden de leerlingen daarbij de hand 

op het hart. 

1.   Natuurlijk heeft niet iedereen zin om elke dag deze belofte te doen: 

sommige mensen hebben bijvoorbeeld grote moeite met de tekst 

dat zij ‘onder God’ leven. Toch vinden de meeste Amerikanen het 

normaal en belangrijk dat dit ritueel wordt uitgevoerd. 

Wat zijn volgens jullie de argumenten voor en tegen zo’n dagelijks 

uitgesproken belofte?

Argumenten voor:

Argumenten tegen:

2.  Stel dat jullie klas morgen de dag zou beginnen met een belofte,  

bijvoorbeeld aan elkaar, hoe zou die dan volgens jullie moeten 

klinken?
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