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Voorwoord
Het valt niet te ontlopen: in het schooljaar 2018-2019 sluipt de politiek je klas binnen. 
Bij aanvang van het schooljaar – in oktober – vonden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Aan het einde van het schooljaar op 26 mei 2019 zijn er Vlaamse, federale en 
Europese verkiezingen.

Verkiezingen zijn een kans. Een kans om leerlingen voor te bereiden op hun rol als 
kiezer. Maar nog belangrijker is de kans om leerlingen te begeleiden en te laten oefenen 
in hun rol als burger, ook los van verkiezingen. 

Daarom hebben wij een informatiebrochure en een oefeningenboekje ‘Verkiezingen 2019 
De Basis’ en een informatiebrochure en een oefeningenboekje ‘Verkiezingen 2019 
In Detail’ voor u samengesteld. Daarin vinden uw leerlingen informatie en oefeningen over 
de democratie, over ons politiek systeem, over de verkiezingen. Maar ook oefeningen 
die hen kritisch laten nadenken over maatschappelijk thema’s, die hen uitnodigen om 
met elkaar op een respectvolle manier van gedachten te wisselen en van mening te 
verschillen. Want die vaardigheden zijn minstens even belangrijk als de kennis.

‘De Basis’ is bedoeld voor leerlingen zonder enige voorkennis en is geschreven in 
een eenvoudige taal. De oefeningen gaan over de eigen leefwereld, klas en school, 
over democratie versus dictatuur, over Vlaanderen en zijn bevoegdheden en over de 
verkiezingen voor het Vlaams Parlement. ‘In Detail’ vraagt voorkennis en gaat dieper in 
op de verschillende thema’s. Wij hebben ervoor gekozen de oefeningen niet te labelen 
naargelang de graad of het onderwijstype omdat ze bruikbaar zijn in meerdere graden 
en types. 

Wij nodigen u dan ook graag uit om uit dit aanbod naar believen te plukken en de 
oefeningen naar uw hand te zetten. 

De Kracht van je Stem
Vlaams Parlement
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Oefening 1

Kortverhaal ‘De nieuwsbrief’

 Doelstellingen

• De leerlingen begrijpen het verschil tussen democratie en dictatuur.
• De leerlingen kunnen de democratische principes vertalen naar hun eigen leefwereld.

 Klasorganisatie

Fase 1: Klassikaal
Fase 2: Groepswerk met klassikale terugkoppeling

 Timing

100 minuten

 Verloop

Lees het verhaal klassikaal of laat de leerlingen individueel lezen. Laat de leerlingen daarna het 
verhaal ontleden. Stel richtvragen en schrijf kernwoorden op het bord. De bedoeling is dat na de 
bespreking de kenmerken van een dictatuur op het bord staan:

• Er zijn geen vrije en eerlijke verkiezingen.

• Er zijn geen vrije media, kritiek is niet toegestaan.

• Machthebbers regeren niet op basis van de wet, er is willekeur.

• Een persoon of een beperkte groep heeft alle macht, er is vaak persoonsverheerlijking.

• Er is onderdrukking, er wordt een schrikbewind gevoerd.

• Er is corruptie.

Hoe komen deze elementen aan bod in het verhaal?

• In de school van Mevrouw Dwingenen is er geen vertegenwoordiging van leerlingen of 
ouders. De leerlingenraad en de ouderraad werden afgeschaft. De leerlingenkrant mag niet 
meer verschijnen. Kritiek geven is niet toegestaan.

• De leerling wordt op basis van willekeur uit de groep gehaald. De opzichter is immers 
helemaal niet zeker dat hij de ‘dader’ was. Ook de straf die de directrice oplegt, getuigt 
van willekeur. Er zijn geen vastgelegde regels (wetten) en wie tegenspreekt of kritiek geeft, 
riskeert een willekeurige straf. 

• Mevrouw Dwingenen is erg vol van zichzelf en wil posters van zichzelf ophangen in elk lokaal. 
Ze zet haar eigen foto ook op elke pagina van de nieuwsbrief. Haar slogan luidt: allen voor 
één, waarmee ze duidelijk zichzelf bedoelt. 

• De leerlingen moeten in het gelid lopen en hebben weinig vrijheden. Zelfs een giechel is 
voldoende om op het strafmatje te moeten komen. Ook de leerkrachten lijken netjes gedrild.

• Er is sprake van corruptie. Mevrouw Dwingenen heeft de examenvoorzitter omgekocht of 
proberen om te kopen.
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Zouden de leerlingen graag school lopen in de school van mevrouw Dwingenen? Waarom wel/
niet? Laat hen op basis van de verhaalelementen voorstellen doen voor een betere, eerlijkere school. 
Welk principes vinden zij belangrijk? Schrijf kernwoorden op het bord. Vertaal die principes naar de 
democratische principes in de samenleving en verduidelijk het belang ervan.

1  De kiezers kunnen zich door eerlijke en vrije verkiezingen uitspreken over het bestuur 
van de samenleving. Verkiezingen geven maar tijdelijk macht aan de bestuurders. 
Daarom zijn er regelmatig opnieuw verkiezingen, bijvoorbeeld voor het Vlaams Parlement 
om de vijf jaar.

2  De regels van de samenleving liggen vast in de Grondwet en in wetten. Die gelden voor 
iedereen. Iedereen is dus gelijk voor de wet en iedereen moet zich eraan houden.

3  Regels moeten worden goedgekeurd door een meerderheid, maar de rechten van alle 
burgers liggen duidelijk vast en kunnen nooit geschonden worden door een meerderheid.

4  Er is vrije meningsuiting. Wie kritiek uit, kan daar niet voor gestraft worden.

5  Er is een scheiding tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.  
Elke macht controleert en beperkt de andere machten om het evenwicht te bewaren.  
Als één instantie de regels vastlegt, die naar eigen goeddunken toepast en ook zelf de 
overtreders straft, heeft die instantie immers de totale macht en staat de deur open voor 
willekeur en rechtsonzekerheid.
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Oefening 2

Democratie doorheen de geschiedenis
 Doelstellingen

De leerlingen begrijpen dat democratie als norm nog een tamelijk recent gegeven is waarvoor 
hard gestreden moest worden.

 Klasorganisatie

Individuele oefening met klassikale terugkoppeling

 Timing

100 minuten

 Verloop

Laat de leerlingen de tekst over het ontstaan van de democratie individueel of samen lezen. Op de 
volgende pagina staan een aantal afbeeldingen die gebruikt kunnen worden om de tekst te 
illustreren. Laat de leerlingen individueel de denkoefening maken: welke afbeelding past het 
best bij welk deel van de tekst? Vraag hen ook om een bijschrift te bedenken bij elke afbeelding: 
wat is er precies te zien? De leerlingen kunnen ook op zoek gaan naar andere afbeeldingen op 
het internet of in andere bronnen. Laat hen in dat geval een lijstje maken van de bronnen die ze 
gebruiken en van de achtergrond/betekenis van de afbeelding.
In minder sterke klassen kan de oefening klassikaal gemaakt worden aan de hand van de 
afbeeldingen die gegeven zijn. Daarna kunt u de leerlingen de opdracht geven om op internet 
of in andere bronnen op zoek te gaan gelijkaardige afbeeldingen. Op die manier kunnen ze de 
verworven kennis meteen zelf toepassen.

De afbeelding komt uit Très Riches Heures, een middeleeuws 
getijdenboek van de gebroeders Limbourg. Deze prent toont 
het werk op het veld: zaaien, ploegen ...
Op de achtergrond zie je het kasteel en de kerk van Lusignan 
(Frankrijk). De rijkdom die deze gebouwen uitstralen staat 
in schril contrast met het harde werk van de boeren op de 
velden.
(bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Très_Riches_Heures_du_Duc_de_Berry
https://web.archive.org/web/20060610070441/http://humanities.uchicago.
edu/images/heures/heures.html )

https://web.archive.org/web/20060610070441/http://humanities.uchicago.edu/images/heures/heures.html
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Deze spotprent is van de Nederlandse tekenaar Albert Hahn. 
Hahn was een bevlogen socialist en streed tegen onrecht en 
onderdrukking met politieke spotprenten. Deze afbeelding uit 
1907 met als bijschrift ‘Jullie mogen wel de fabriek uit, maar 
niet te ver’ bekritiseert de uitbuiting van arbeiders door rijke 
fabrieksbazen en -eigenaars.
(bron: https://search.socialhistory.org/Record/1237932/Details )

Een illustratie die de standenmaatschappij voorstelt.

Fragment uit De Toren 
van Babel van Pieter 
Bruegel de oude, 
1563, Kunsthistorisch 
museum Wenen.
Centraal zien we de 
bouwheer, in dure en 
luxueuze kledij afgebeeld. Een architect geeft hem uitleg over het bouwverloop. Enkele steenhouwers 
betuigen hem knielend eer terwijl anderen met hun werk verder gaan.

(bron: https://historiek.net/bruegel-en-qde-toren-van-babelq-en-de-spraakverwarring/11575/)

Een overzichtsfoto van de Koepel zaal van 
het Vlaams Parlement waar elke woens-
dag de 124 volksvertegenwoordigers in 
plenaire vergadering bijeen komen. 
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Een groep vrouwen komt op voor het 
vrouwenkiesrecht in Nederland.

(bron: Kennisinstituut voor Emancipatie en 
Vrouwengeschiedenis https://dezesdeclan.
wordpress.com/tag/vrouwenkiesrecht/)

Affiche van Yves Herman uitgegeven in 1998 door 
de antiracismebeweging Vaka/Hand in Hand voor 
stemrecht voor migranten. Afbeelding uit 1912: zwart-
witfoto van een betoging voor algemeen stemrecht met 
spandoek waarop “De Lokersche Werklieden strijden 
naast hunne broeders voor zuiver A. Stemrecht”. 
Afbeelding uit 1998: kleurenfoto van allochtone vrouwen 
met ballonnen in de hand. 

(foto’s: AMSAB en Yves Herman)

Prentbriefkaart in kleur met karika-
tuur: in de linkerhelft een arbeider 
met 2 kinderen. Voor hem staat een 
fabriekseigenaar; op de achtergrond: 
de kloosterschool en de fabriek. In 
de rechterhelft: de kapitalist als een 
driekoppig monster bovenaan een 
reuzesteen waarop ‘meervoudig 
stemrecht’ staat; onder de steen lig-
gen arbeiders verpletterd. Bovenaan: 
een manifestatie met rode vlaggen en 
twee spandoeken: Naar het Algemeen 
Stemrecht; Naar het verplicht onderwijs. Allen naar Brussel op 15 oogst. Tekst onderaan: De vrijheid 
van den familievader !!! Verpletterd door het meervoudig stemrecht! 

(bron: AMSAB-archief)

https://dezesdeclan.wordpress.com/tag/vrouwenkiesrecht
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Oefening 3

Stripfragmenten
 Doelstellingen

• De leerlingen begrijpen het belang van de democratische principes.
• De leerlingen begrijpen dat het samenleven in een rechtstaat gebaseerd is op rechten en 

plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheden.

 Klasorganisatie

Groepswerk met carrousel

 Timing

50 minuten

 Verloop

Deze oefening gaat uit van de voorwaarden voor een democratische rechtsstaat. 
De moeilijkheid die zich daarbij voordoet, is dat de verschillende voorwaarden voor een 
democratische rechtsstaat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in meer of mindere mate 
aanwezig kunnen zijn in een staat.
Daarom gebruiken we deze ‘negatieve’ fragmenten om de leerlingen te laten zoeken naar 
schendingen van de democratische rechtsstaat. De schendingen zullen ze als het ware intuïtief 
aanvoelen en makkelijker kunnen omschrijven. Van daaruit kunnen ze ook de omgekeerde 
redenering maken: nl. wat is dan wel noodzakelijk in een democratie?
Verdeel de klas in 5 groepjes van minstens 5 leerlingen. Heeft u een kleinere klas, Maak dan 
bijvoorbeeld 4 groepjes van minstens 4 leerlingen. Wijs aan elk groepje een prent toe en leg de 
opdracht uit: wat is er te zien op de prent en waarom is dat een schending van de democratische 
principes? Laat de leerlingen notities nemen van de bespreking. Zorg ervoor dat u rondgaat 
in de klas en de besprekingen een beetje monitort om de leerlingen bij de kern van de zaak 
te houden. Na een vijftal minuten worden de groepen herverdeeld: in de nieuwe groepjes zit 
telkens één leerling uit de oorspronkelijke groepjes. Met andere woorden: in de nieuwe groepjes 
worden alle prenten bij elkaar gelegd. Laat de leerlingen aan elkaar verslag uitbrengen over hun 
prent. Laat hen daarna samen nadenken: welke principes zijn noodzakelijk in een democratie?

FRAGMENT 1 Maus, vertelling van een overlevende

Art Spiegelman beschreef de Jodenvervolging in een stripverhaal waarin hij de Joden voorstelt 
als muizen, de nazi’s als katten en de Polen als varkens. Art Spiegelman is in 1948 geboren in 
Stockholm als zoon van de Poolse Joden Vladek en Anna Spiegelman. Hij vertelt ons het verhaal 
van de Holocaust en transformeert Duitsland tot een monsterlijke muizenval.

Dit stripfragment toont discriminatie. Discriminatie staat tegenover een van de fundamentele 
rechten van burgers in een staat: nl. de gelijke behandeling van alle burgers. 

In een democratische rechtsstaat is iedereen gelijk voor de wet. Het fragment slaat ook op 
de voorwaarde dat burgers erop kunnen vertrouwen dat de regels altijd worden toegepast, 
zonder uitzonderingen.   
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Het kan dus niet dat de politie alleen maar toekeek terwijl er twee doden te betreuren vielen.  
Om die redenen worden de democratische rechten van burgers in dit stripfragment geschonden.

FRAGMENT 2 De dictator van San Doremi
Fragment 2 is een stukje uit ‘De dictator van San Doremi’ uit Piet Pienter en Bert Bibber, 
door POM en uitgegeven bij Standaard Uitgeverij. Dit fragment benadrukt de willekeur in een 
dictatoriale staat. Hier heerst het recht van de sterkste.

FRAGMENT 2 De Lotelingen
‘De Lotelingen’ komt uit de reeks Bakelandt van Hector Leemans en is uitgegeven bij Standaard 
Uitgeverij. Ook in dit fragment worden de meest elementaire rechten van mensen met de 
voeten getreden.

De politieke en burgerlijke vrijheden worden niet gerespecteerd en is er geen sprake van 
een eerlijke rechtsgang. De willekeur is groot: de arrestatie van de vrouw, het feit dat ze geen 
papieren heeft en dat dat blijkbaar voldoende is om haar op transport te zetten naar de kolonies.

Dit fragment leent zich bijzonder goed tot het herschrijven van het scenario: de manier waarop 
de vrouw gearresteerd wordt, haar behandeling door de politie, de verbanning zonder vorm 
van proces.

FRAGMENT 4 De matras van Madras
Fragment 4 is een stukje uit ‘De matras van Madras’, een album uit de reeks ‘De avonturen van 
Nero en C°’ van Marc Sleen, uitgegeven bij Standaard Uitgeverij. 

In dit fragment beslist een despoot alleen en zonder vorm van proces tot de liquidatie van 
de helden. Deze willekeur hoort niet thuis in een democratische rechtsstaat. Tussen haakjes: 
onderaan rechts komt de redding reeds aangezwommen.

FRAGMENT 5 De Gierenclub
In ‘De Gierenclub’ wordt een inkijk gegeven in de zieleroerselen van 
tv-journalist Rudi Vranckx, en de gevoelens die loskomen wanneer hij 
verslag uitbrengt over de revolutie in de Arabische wereld. De tekenaar 
is Caryl Strzelecki. Het fragment komt uit het hoofdstuk over de 
revolutie in Tunesië, ‘de revolutie eet haar kinderen op’. 

De ‘Arabische lente’ begon in Tunesië, in december 2010 en leidde tot 
de val van de regering op 14 januari 2011. Oorzaken voor de protesten 
in de verschillende Arabische landen waren onderdrukking, oneerlijke 
verkiezingen, corruptie, hoge voedselprijzen, gebrek aan politieke 
vrijheid en werkloosheid. 

De Tunesische getuige die Rudi Vranckx interviewt, vertelt dat de veiligheidsdiensten tijdens een 
betoging op de betogers schoten. Er vielen doden. Het speelde zich af op 10 januari 2011. Vier 
dagen later vlucht de president het land uit. 
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Oefening 4

Vul de verkiezingskalender in
 Doelstellingen

De leerlingen weten om de hoeveel jaar verkiezingen voor de verschillende bestuursniveaus 
worden georganiseerd.

 Klasorganisatie

Klassikaal

 Timing

15 minuten (zonder klasgesprek)
30 minuten (met klasgesprek)

 Verloop

Vul samen met de leerlingen de verkiezingskalender in en geef wat duiding. Breng eventueel een 
klasgesprek op gang: Wat vinden de leerlingen over verkiezingen? Zijn ze gemotiveerd om deel 
te nemen? Waarom wel/niet? Wordt er bij hen thuis over politiek gesproken?

 Achtergrondinformatie

Gemeente- en provincieraadsverkizingen vinden plaats om de zes jaar, telkens op de tweede 
zondag van oktober.

• Verkiezingen voor het Vlaams Parlement (en voor de andere regionale parlementen)  
vinden plaats om de vijf jaar. 

• De deelstaten hebben het recht om de datum van hun regionale verkiezingen en de duur van 
de legislatuur aan te passen.  

• Verkiezingen voor het federale parlement vinden ook om de vijf jaar plaats.  
Maar op federaal niveau kan de regering wel vallen en kunnen er vooraleer de vijf jaren om 
zijn, opnieuw verkiezingen uitgeschreven worden. In 2019 vallen de federale, regionale en 
Europese verkiezingen samen op 26 mei 2019. 

• De Europese verkiezingen vinden om de vijf jaar plaats en vallen samen met de Vlaamse 
verkiezingen.
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2018

202019

202020

202021

202022

202023

202024

202025

202026

202027

202028

2029

verkiezingen
om de 6 jaar

verkiezingen
om de 6 jaar

Gewesten en 

gemeenschappen Federaal Europa
Gemeente Provincie

verkiezingen
om de 5 jaar

verkiezingen
om de 5 jaar

(behalve wanneer

de regering valt)

verkiezingen
om de 5 jaar

verkiezingen
om de 5 jaar

verkiezingen
om de 5 jaar

(behalve wanneer

de regering valt)

verkiezingen
om de 5 jaar
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Oefening 5

Flosj ontdekt het Vlaams Parlement
 Doelstellingen

De leerlingen krijgen inzicht in de werking van het Vlaams Parlement

 Klasorganisatie

Individueel of klassikaal

 Timing

25 minuten (ongeveer 3 minuten per scherm)

 Verloop

Indien u over voldoende computers beschikt, kunt u de leerlingen deze oefening zelfstandig 
laten maken. Indien niet, dan doorloopt u de schermen klassikaal.
Ga naar www.dekrachtvanjestem.be/games. De leerlingen krijgen beknopt een overzicht van de 
werking van het Vlaams Parlement. Om alles wat luchtiger te maken hoort er bij elk scherm ook 
een spelletje. De leerlingen doorlopen eerst de informatie en mogen daarna het spel spelen. 
Zorg ervoor dat u de tijd goed bewaakt.

Hieronder vindt u alle tekstjes die op de verschillende pagina’s van de animatie ‘Flosj’ 
www.dekrachtvanjestem.be/games te vinden zijn.De leerlingen vinden alle gevraagde informatie 
van de invuloefening in de blocnotes achter de linken. 

SCHERM 1 Wat zijn verkiezingen?
Dit scherm bevat 3 links over het verloop 
van verkiezingen.

Link 1 • Wat zijn verkiezingen? 

Blocnote
Als je 18 bent, mag je stemmen en 
meedoen aan de verkiezingen. Er zijn 
om de 5 jaar verkiezingen voor het 
Vlaams Parlement. Iedereen die mag 
stemmen, kiest dan wie hij of zij in het 
Vlaams Parlement wil. 

Blocnote
In totaal kiezen we 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers, die alle mensen in   Vlaanderen 
vertegenwoordigen.
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Link 2 • Wat is een verkiezingscampagne? 

Blocnote 
Als er verkiezingen zijn, proberen de politieke partijen zoveel mogelijk mensen te overtuigen om 
voor hen te stemmen. 

Blocnote
Ze doen dit door hun partijprogramma goed uit te leggen en reclame te maken voor hun partij en 
voor hun kandidaten. Ze voeren dan een verkiezingscampagne.

Link 3 • Wat na de verkiezingen?

Blocnote
Na de verkiezingen worden de stemmen geteld en wordt berekend hoeveel zetels elke politieke 
partij krijgt in het Vlaams Parlement. 

Flosj op de tegels van een discodansvloer

SCHERM 2 Wat is een politieke partij?
Vijf links over de politieke partijen.

Link 1 • Een politieke partij 

Blocnote
Een politieke partij is een groep mensen 
die samen dezelfde ideeën hebben over 
hoe ze een land willen besturen. De 
124 Vlaamse volksvertegenwoordigers 
in het Vlaams Parlement behoren tot 
verschillende politieke partijen.

Link 2 • Een fractie 

Blocnote
Een fractie is een groep volksvertegen woordigers van dezelfde partij of van 2 partijen  
die heel nauw samenwerken.

Link 3 • Een partijprogramma 

Blocnote
De politieke partijen zetten hun ideeën over hoe ze willen besturen op papier, zodat iedereen ze 
kan lezen.

SPEL
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Link 4 • Meerderheid - oppositie

Blocnote
Meestal heeft niet één politieke partij de meerderheid van de zetels. Om een meerderheid te 
vormen moeten politieke partijen daarom samenwerken. Ze vormen dan een coalitie en ze 
beslissen wie minister wordt.

Blocnote
De politieke partijen die niet meedoen aan de regering voeren in het parlement oppositie tegen 
de regering. De oppositie is heel kritisch voor de regering.

Link 5 • Dit zijn de politieke partijen in het Vlaams Parlement 

Blocnote
CD&V, Groen, N-VA, Open Vld, Sp.a, Vlaams Belang 

Het parlementspel: volksvertegenwoordigers aanklikken  
op de parlementszetels

SCHERM 3 Wat is het Vlaams Parlement?
Twee links over de opdrachten en de 
bevoegdheden van het Vlaams Parlement. 
De twee links bevatten meerdere blocnote-
blaadjes die van de basisinformatie vertrek-
ken tot meer detailinfo. 

Link 1 • Wat doet het  
Vlaams Parlement?

Blocnote
1. Decreten goedkeuren 

Meer…
2. De regering controleren 

Meer…
3. De begroting goedkeuren 

Meer…

Blocnote
Decreten goedkeuren
Een Vlaamse volksvertegenwoordiger doet een ‘voorstel van decreet’ en dan debatteren en 
stemmen alle Vlaamse volksvertegenwoordigers over dat voorstel.

SPEL
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Blocnote
Een decreet is een wet die alle Vlamingen moeten naleven. Het is dus een Vlaamse wet. Het 
Vlaams Parlement stemt over alle decreten.

Blocnote
Een Vlaamse minister kan ook een idee hebben voor een decreet. Hij schrijft dat neer in een ‘ontwerp 
van decreet’. Over zo’n ontwerp debatteren en stemmen de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Blocnote
De regering controleren. De Vlaamse volksvertegenwoordigers ondervragen de Vlaamse Regering.

Blocnote
De begroting goedkeuren. Elk jaar stelt de regering voor hoeveel belastingen de mensen 
moeten betalen en wat ze met dat geld wil doen. Dat is de begroting. Het parlement moet die 
begroting goedkeuren.

Link 2 • Waarom is er een Vlaams Parlement?

Blocnote
Vroeger was er vaak ruzie tussen de Vlamingen en de Walen: daarom beslissen ze nu over 
sommige zaken apart.

Blocnote
Dit regelen de Vlamingen zelf: Sport, milieu, cultuur, onderwijs, openbare werken, 
landbouw enzovoort.

Blocnote
Dit regelen we samen voor heel België: Landsverdediging, justitie, sociale zekerheid,  
(bv. de pensioenen) enzovoort.

De juiste bevoegdheden (federaal of Vlaams) bij de juiste vlag plaatsen 
(Belgische vlag of Vlaamse leeuw) 

SPEL
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SCHERM 4 Wat is de Vlaamse Regering?
Vier links naar pagina’s over de 
regering, hoe ze is samengesteld en de 
relatie tot het parlement. 

Link 1 • De Vlaamse Regering

Blocnote
Alle Vlaamse ministers samen 
vormen de Vlaamse Regering. Er zijn 
9 Vlaamse ministers. Elke minister 
is verantwoordelijk voor een deel 
van het regeerwerk, bv. de Vlaamse 
minister van Onderwijs, de Vlaamse 
minister van Leefmilieu, enzovoort.

Link 2 • De minister-president

Blocnote

De baas van de Vlaamse ministers is de minister-president.

Link 3

Blocnote
De Vlaamse ministers hebben geen kantoren in het Vlaams Parlement. Ze komen naar het parlement 
om te antwoorden op vragen en om ontwerpen van decreet uit te leggen en te bespreken.

Link 4

Blocnote
De Vlaamse ministers hebben veel medewerkers om decreten uit te voeren. Die medewerkers 
zijn de Vlaamse ambtenaren.

Flosj ontwijkt de vogelpoep
SPEL
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SCHERM 5 Wat is een Vlaamse Volksvertegenwoordiger?
Vier links over wie de volksvertegen-
woordigers zijn, vanwaar ze komen en 
wat ze doen.

Link 1 • Wat is een Vlaamse 
volksvertegenwoordiger?

Blocnote
Wij kunnen niet allemaal samen 
regeren. Daarom kiezen we mensen 
die ons vertegen  woordigen.  
Zo kiezen de 6 miljoen Vlamingen 
124 Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers in het Vlaams Parlement.

Link 2 • De Vlaamse volksvertegen woordigers komen uit de verschillende 
Vlaamse provincies en Brussel

Blocnote
De Vlaamse volksvertegen woordigers komen uit de verschillende Vlaamse provincies en Brussel. 
(Kaartje van België met de vijf Vlaamse provincies en Brussel.)

Link 3 • Je kunt je Vlaamse volksvertegen woordiger aan het werk zien

Blocnote
Je kunt je Vlaamse volksvertegenwoordiger aan het werk zien.
• In de plenaire vergadering op woensdag.
• In de commissies op dinsdag en donderdag.

Blocnote
Je kunt lezen wat je Vlaamse volksvertegenwoordiger gezegd heeft in de verslagen. Je kunt de 
Vlaamse volksvertegenwoordigers mailen of je kunt een afspraak maken.

Link 4 • Kunst in het Vlaams Parlement

Blocnote
In het Vlaams Parlement kun je ook heel wat werken van Vlaamse kunstenaars bekijken.

Puzzel Vlaamse provincies
SPEL
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SCHERM 6 Wat is een commissie?
Vier links over de werking van de 
commissies in het Vlaams Parlement

Link 1 • Wat is een commissie?

Blocnote
Er zijn 124 Vlaamse volksvertegen-
woordigers. Dat is te veel om alles 
samen te bespreken. Daarom werken 
ze in kleine groepen met een eigen 
taak, bv. de commissie Onderwijs,  
de commissie Cultuur enzovoort. 

Link 2 • Wie zit in een commissie?

Blocnote
In een commissie zitten 15 vaste volksvertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen 

in het Vlaams Parlement.

Link 3 • Hoe werkt een commissie?

Blocnote
Twee keer per week vergaderen de commissieleden over voorstellen en ontwerpen van decreet.  
Ze luisteren naar specialisten, discussiëren en gaan op werkbezoek.

Link 4 • Wat doet een Vlaamse minster in een commissie?

Blocnote
Hij geeft antwoorden op vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. En hij komt 
ontwerpen van decreet uitleggen en bespreken met de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Memoryspel over Vlaamse steden met foto’s van steden
SPEL
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SCHERM 7 Wat is een plenaire vergadering?
Tien links over de werking van de 
plenaire vergadering.

Link 1 • Wat is een plenaire 
vergadering?

(klikken op de koepel) 

Blocnote
Een vergadering met alle Vlaamse 
Volksvertegenwoordigers. De 
voorzitter van het Vlaams Parlement 
leidt de vergadering.

Link 2 • Het stembord.

Blocnote
Dit is het stembord. Op dit bord kun je de resultaten van de stemmingen aflezen.

Link 3 • De Vlaamse ministers

(klikken op de ministerbanken)

Blocnote
Hier zitten de Vlaamse ministers. Ze zijn met 9. Alle Vlaamse ministers samen vormen  
de Vlaamse Regering. De baas van de ministers is de minister-president.

Blocnote
Waarom komt een Vlaamse minister naar een plenaire vergadering ?

1. Om op de vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers te antwoorden.
2. Om een ontwerp van decreet voor te leggen aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Link 4 • De verslaggevers

(klikken op de figuurtjes die typen)

Blocnote
Zij maken het verslag van de vergadering. In dit verslag staat alles wat iedereen heeft gezegd, 
niets wordt weggelaten.

Blocnote
Je kunt dit verslag lezen op de website van het Vlaams Parlement.
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Link 5 • De voorzitter van het Vlaams Parlement

Blocnote
Wat doet de voorzitter van het Vlaams Parlement? De voorzitter leidt de vergadering met alle 
Vlaamse volksvertegenwoordigers en zegt wie er aan het woord komt.

Link 6 • De publiekstribune

Blocnote
Van op deze zetels kan iedereen die dat wil de vergadering volgen. Je moet hier wel stil zijn,  
je mag niet mee discussiëren.

Link 7 • De stemknoppen

Blocnote
De stemknoppen: hiermee stemmen de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Vinden ze 
een voorstel:
• GOED: dan drukken ze op de groene knop.
• SLECHT: dan drukken ze op de rode knop. 

(Of de volksvertegenwoordigers onthouden zich en stemmen niet mee: dan drukken ze op de 
oranje knop.)

Link 8 • Het spreekgestoelte

Blocnote
Dit is het spreekgestoelte. Van hieruit kun je voor de hele zaal spreken.

Link 9 • De persloges

Blocnote
Hier volgen de journalisten de plenaire vergadering.

Blocnote
Als de Vlaamse volksvertegenwoordigers belangrijke zaken beslissen, maken de journalisten 
een verslag voor tv, radio of de krant.

Link 10 • De plaats van de Vlaamse volksvertegenwoordigers 

Blocnote
Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger heeft zijn vaste plaats. De Vlaamse volksvertegenwoordigers 
die tot dezelfde partij behoren, zitten samen.
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Oefening 6

Puzzel België

Vlaams Gewest (zonder Brussel)

Vlaamse Gemeenschap (Nederlandstalige  
Brusselaars inbegrepen)

Waals Gewest (zonder Brussel)

Franse Gemeenschap (met Franstalige 
Brusselaars maar zonder het Duitstalige 
gebied)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
bestaande uit 19 gemeenten

 Duitstalige Gemeenschap



24 De Basis

Oefening 7

Artikel 1 van de Grondwet 
 Doelstellingen

De leerlingen krijgen inzicht in de Belgische staatsstructuur.

 Klasorganisatie

Klasgesprek

 Timing

25 minuten

 Verloop

Deze oefening wil de essentie van het onderscheid tussen de gemeenschappen en de gewesten 
meegeven. De leerlingen lezen eerst de tekst. In een klasgesprek wordt het verschil tussen 
gewest en gemeenschap tastbaar gemaakt aan de hand van concrete voorbeelden. 

Ik spreek
Nederlands!

Ich spreche 
Deutsch!

Je parle 

français!

drie gemeenschappen
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Ik woon
in Wallonië!

Ik woon
in Brussel!

Ik woon in 
Vlaanderen!

drie gewesten 

Tot slot leggen de leerlingen hun creativiteit in de tekstballonnen. Ze leggen de figuren woorden in 
de mond die wijzen op die bevoegdheden, bijvoorbeeld “ik ga naar een Nederlandstalige school”, 
“ons huis staat in Wallonië”, …

 Achtergrondinformatie 

De tekst van artikel 1 van de Grondwet luidt “België is een federale Staat, samengesteld uit de ge-
meenschappen en de gewesten.”Onze gewesten zijn een duidelijk afgebakend grondgebied in België. 
Het Vlaamse Gewest omvat het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies. Je behoort dus 
tot een gewest wanneer je op dat grondgebied woont. Je moet je dan houden aan de regels 
die gelden voor dat grondgebied. Dat zijn regels over ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, 
economie enzovoort.
Onze drie gemeenschappen kun je omschrijven als de bevolkingsgroepen in België die een 
van onze drie officiële talen spreken. In de tekstballon van de gemeenschappen kan dus 
verwezen worden naar de taal die het figuurtje spreekt. Voor wie Nederlands spreekt is er: het 
Nederlandstalig onderwijs, Nederlandstalige kinderopvang en bejaardenzorg, de Nederlandstalige 
bibliotheken, de Nederlandstalige openbare omroep enzovoort. Dit zijn dus telkens voorbeelden 
van gemeenschapsbevoegdheden.
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Oefening 8

Symbolen
 Doelstellingen

De leerlingen maken kennis met de symbolen van de Vlaamse Gemeenschap.

 Klasorganisatie

Inidividueel, eventueel aangevuld met een gezamenlijke klasopdracht

 Timing

50 minuten

 Verloop

We hebben in Vlaanderen vier officiële symbolen: de vlag, het volkslied, de feestdag 11 juli  
en het wapenschild. Ook de Franse en de Duitse Gemeenschap hebben elk hun eigen 
symbolen.  

Elk van die symbolen heeft een interessante geschiedenis. 
• Deze oefening focust op de symboliek en de geschiedenis van het wapenschild 

van de Vlaamse Gemeenschap. 
• Laat de leerlingen rond één van de symbolen een mini-onderzoekje voeren  

en er een presentatie/infographic/… van maken.
• U kunt de oefening uitbreiden en de leerlingen zelf een wapenschild laten maken voor 

zichzelf of voor de klas. Ze moeten de keuze van de kleuren, de figuren en de wapenspreuk 
dan ook motiveren.

Grasduinen in de online databank: https://heraldiek.onroerenderfgoed.be/

 Achtergrondinformatie

Vanaf de 10e eeuw verschijnen er dieren op de wapenschilden van koningen, heren en ridders.  
Zowel op toernooien als op het slagveld waren edelen in helm en harnas volledig onherkenbaar,  
tenzij zij zich onderscheidden met een wapenschild. De wapenschilden werden ook gebruikt om 
aan te geven bij welke heer men hoorde.

Uiteraard gebruikten de ridders hiervoor dappere dieren. Ze hadden echter een beperkte kennis 
over exotische diersoorten en kenden niet altijd het verschil tussen luipaarden, panters of 
leeuwen. De afbeeldingen op de schilden waren ook niet waarheidsgetrouw, zodat het niet altijd 
duidelijk was welk dier precies afgebeeld werd. 

De klimmende leeuw staat reeds in 1162 op het ruiterzegel van graaf Filips van den Elzas. 
Deze afbeelding zou zelfs van Engelse afkomst zijn en is het teken bij uitstek van de christelijke 
ridder. Tijdens de Guldensporenslag in 1302 werden aanhangers van de Graaf van Vlaanderen 
aangeduid als ‘Liebaerts’, een term die duidelijk verwijst naar luipaard. De ‘Vlaamse leeuw’ lijkt 
oorspronkelijk evengoed een luipaard te kunnen zijn. Maar in de 13e eeuw werden de dieren op 
de wapenschilden algemeen als ‘leeuwen’ benoemd, ook de Vlaamse. 
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Een van de belangrijkste diplomaten aan het begin van de 15e eeuw maakte een uitgebreide in-
ventaris van alle wapens van edelen in Europa (1370-1395). Dat boek heet het Wapenboek Gelre 
en het bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Telkens staat er het wapen van de 
belangrijkste vorst, te beginnen met de paus en de keizer, gevolgd door zijn ridders in volgorde 
van belangrijkheid. Het wapen van de Graaf van Vlaanderen, met de opstaande leeuw, staat ook 
in het Wapenboek van Gelre. 

De leeuwenfiguur in het wapen van de graven van Vlaanderen evolueerde in de loop van de 
19e eeuw als Vlaamse leeuw tot het symbool van de Vlaamse beweging en van de Vlaamse 
ontvoogding. De leeuw van Vlaanderen, het historische epos van Hendrik Conscience, speelde 
daar een belangrijke rol in. De leeuw van Vlaanderen gaat over het conflict tussen de steden en 
de wettige Franse vorst in het graafschap Vlaanderen tijdens de middeleeuwen, met als finale 
de Guldensporenslag in Kortrijk op 11 juli 1302. Conscience maakt van de historische feiten een 
heldhaftige en bovenmenselijke strijd met een tijdloze en symbolische betekenis. Hij tovert de 
gebeurtenissen om tot een glorievolle nationale vrijheidsstrijd van Vlamingen tegen Fransen. 

De officiële voorstelling van het wapen van de Vlaamse Gemeenschap, in zwart - wit en in kleur, 
werd vastgesteld bij de ministeriële besluiten van 2 januari 1991.

Het wapen is het belangrijkste symbool van de Vlaamse Gemeenschap. Het stelt de Vlaamse 
leeuw voor in al zijn kracht en glorie, als het historische zinnebeeld van de Vlaamse identiteit.  
Het inspireerde ook het Vlaamse volkslied en het moderne logo, kernelement van de grafische 
huisstijl van de Vlaamse overheid.

Het officiële zegel van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Regering en haar diensten is 
eveneens gebaseerd op dit wapen.

Zie ook www.vlaamsparlement.be/dossiers/vlaamse-symbolen voor meer informatie.
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Oefening 9

Ziehier, de Vlaamse Regering
 Doelstellingen

De leerlingen kennen de leden van Vlaamse Regering en hun bevoegdheden.

 Klasorganisatie

Groepswerk

 Timing

50 minuten

 Verloop

Wie zetelt er in de huidige Vlaamse Regering?
Laat de leerlingen bij elk van hen ook foto’s of afbeeldingen zoeken die verwijzen naar zijn/haar 
bevoegdheden. 

Indien er snel een nieuwe Vlaamse regering zou gevormd worden na de verkiezingen,  
dan kan de collage gebruikt worden om verschuivingen in ministers, partijen en bevoegd heden 
na te gaan. Welke partijen zitten in de nieuwe regering? Zijn er ministers gebleven?  
Is de verdeling van de bevoegdheden dezelfde gebleven?  

Maar of die nieuwe regering er zal zijn voor het einde van het schooljaar is natuurlijk 
koffiedik kijken.

Overzicht huidige regering: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering
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Oefening 10

Wie zijn de Vlaamse volksvertegenwoordigers?
 Doelstellingen

• De leerlingen hebben inzicht in de samenstelling van het Vlaams Parlement.
• De leerlingen maken kennis met de politici die hen vertegenwoordigen in het Vlaams 

Parlement.

 Klasorganisatie

Per twee

 Timing

50 minuten

 Verloop

Ga na hoe het Vlaams Parlement is samengesteld. 

Laat de leerlingen onderzoeken of het Vlaams Parlement een goede, evenwichtige afspiegeling 
is van onze maatschappij. Hiervoor kunnen ze de tabel gebruiken.

Geslacht Leeftijd Ander 
kenmerk

Man Vrouw <30 30-50 >50

De tabel laat nog een kolom blanco, die met een ander kenmerk kan ingevuld worden. 
De leerlingen kunnen zelf kenmerken toevoegen die ze belangrijk vinden om hen te 
vertegenwoordigen. Opleiding, vorig beroep, woonplaats, interesses,… zijn mogelijkheden.  
Deze kenmerken achterhalen zal wel veel zoekwerk vragen, ook op de persoonlijke websites 
van de volksvertegenwoordigers. Een uitbreiding van de oefening vraagt dus ook aanzienlijk 
meer tijd.

Dit gedeelte kunt u eventueel als huistaak opgeven.

 Achtergrondinformatie

Op vlak van gendergelijkheid, doet het Vlaams Parlement het behoorlijk goed. Het Vlaams 
Parlement telt na de verkiezingen van 25 mei 2014 55 vrouwelijke volksvertegen woordigers op 
een totaal van 124 of 44,4 procent. Dat is een pak meer dan de 21 (of 19,3 procent) na de eerste 
rechtstreekse verkiezing van het parlement in 1995. 
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De stijging van het aantal vrouwelijke parlementsleden is te danken aan de wettelijke gender-
regeling bij het samenstellen van de kandidatenlijsten bij verkiezingen. De regeling zegt onder 
meer dat de eerste twee kandidaten op een kieslijst niet van hetzelfde geslacht mogen zijn. Door 
die regel is het aantal vrouwelijke lijsttrekkers gestegen van 16,1 procent in 2004 tot 40 procent 
in 2014. 

Daarbij komt dat kandidaten maar op één lijst mogen staan en ook niet als kandidaat én als 
kandidaat-opvolger mogen opkomen. Politieke partijen kunnen daardoor hun traditionele 
stemmentrekkers, die nog steeds overwegend mannelijk zijn, niet op verschillende lijsten 
uitspelen. Het aantal personen dat een lijst trekt, neemt op die manier toe, wat ook in het 
voordeel van vrouwen speelt. 

Het Vlaams Parlement telt het meest aantal vrouwen van alle parlementen in België. In 
de Kamer is 39,3 procent vrouw, in het Waals Parlement 42,7 procent en in het Brussels 
Parlement 41,6 procent. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is voor 28 procent uit 
vrouwen samengesteld.
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Oefening 11

Wat kies jij? 
 Doelstellingen

• De leerlingen leren wat er gebeurt vóór, tijdens en na verkiezingen.
• De leerlingen kunnen volgens hun partij enkele elementen uitkiezen die zij belangrijk achten 

voor hun eigen leefwereld (de klas).
• De leerlingen kunnen hun uitgekozen punten op een creatieve manier voorstellen.
• Nadat elke partij haar programmapunten heeft voorgesteld, kunnen de leerlingen werkpunten 

kiezen die ze willen realiseren in de klas.

 Klasorganisatie

Groepswerk

 Timing

100 minuten

 Verloop

De leerlingen worden verdeeld in vier groepen. Dat doet de leraar door de verdeelkaarten 
willekeurig uit te delen.
Daarna laat de leraar de leerlingen plaatsnemen aan een tafel waarop een partijkaart ligt die met 
hun verdeelkaart overeenkomt. Zo worden ze in de partijen ingedeeld.
De leraar legt kort uit welke vier partijen er zijn en dat het de bedoeling is een paar 
aandachtspunten te zoeken voor de hele klas of school. Die aandachtspunten kunnen uit de 
programmapunten van de vier partijen komen.
De vier partijen krijgen elk een blad met daarop een aantal mogelijke programmapunten.  
Daaruit moeten ze er nu drie kiezen die ze in de klas of in de school zouden willen realiseren. 
Ze moeten ook voor elk van die drie programmapunten minstens vijf argumenten kunnen 
aanvoeren. Als ze dat willen, kunnen ze ook zelf enkele programmapunten ontwerpen.
De leerlingen moeten in deze stap bedenken hoe ze hun drie programmapunten op een 
originele manier kunnen voorstellen aan de andere partijen. Ze werken dat ook volledig uit. 
Ze kunnen gebruik maken van een poster, een filmpje, het bord, de computer enzovoort.

De partijen stellen om beurten hun programmapunten aan elkaar voor. Na elke voorstelling 
mogen de andere leerlingen vragen stellen.
De leraar maakt samen met de leerlingen het stembiljet op. Daarop komen alle twaalf 
programmapunten.
Nu volgt de stemming. De leerlingen gaan achteraan de klas (of in een stemhokje) hun stem 
uitbrengen. Iedere leerling mag op alle programmapunten stemmen (ook op die van de andere 
partijen) en mag twee stemmen uitbrengen.
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Leg er de nadruk op dat het in dit spel niet gaat om winnen of verliezen, maar om het beter 
maken van de school- en/of klassfeer.
De stemmen worden geteld. Aan de twee programmapunten met de meeste stemmen zal de 
klas werken gedurende het schooljaar.

STEMBILJET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Verdeelkaarten

PESTEN 
IS LAF!

PESTEN 
IS LAF!

PESTEN 
IS LAF!

PESTEN 
IS LAF!
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Partijkaarten

Pesten? Nee, dank je!
Veilig op school en
in het verkeer

School is cool! School door een groene bril

PESTEN 
IS LAF!
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Veilig op school en 
in het verkeer

Programmapunten:

• We dragen fluohesjes om naar en van 
school te komen.

• We dragen een helm als we met de fiets 
naar school komen.

• We vragen onze ouders om te 
carpoolen naar school.

• We stellen een ‘verkeersagent’ aan om 
veilig over te kunnen steken.

• We houden fietscontroles.

• …

Pesten? Nee, dank je!

Programmapunten:

• We lachen niemand uit.

• We hebben respect voor elkaar.

• We komen op voor wie gepest wordt.

• We werken samen.

• We richten een anti-pestploeg op. 

• …

School door een groene bril

Programmapunten:

• We vermijden afval.

• Teams van leerlingen ruimen de 
speelplaats op.

• We leggen een groentetuin aan 
op school.

• We komen met de fiets naar school.

• We doen meer sport op school.

• …

School is cool!

Programmapunten:

• We maken onze klas gezellig.

• We willen een ontspanningsruimte 
op school.

• We beslissen samen welke posters in 
onze klas opgehangen worden.

• We mogen muziek spelen in de pauzes.

• We mogen zelf voorstellen doen voor 
de leerstof.
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Oefening 12
Verkiezingspropaganda ontleed

 Doelstellingen

• De leerlingen springen kritisch om met informatie die hen aangereikt wordt.
• De leerlingen reflecteren kritisch over de invloed van propaganda en slogans op hun eigen 

opvattingen en (toekomstig) kiesgedrag. 

 Klasorganisatie

Individueel of in groepjes van twee of drie personen

 Timing

100 minuten

 Materiaal

Verkiezingspropaganda van de verschillende politieke partijen die aan de 
verkiezingen deelnemen.

 Verloop

Tijdens de verkiezingsperiode zit er heel wat verkiezingspropaganda in de brievenbussen. Geen 
probleem dus om aan materiaal te geraken. 

Laat de leerlingen gedurende een week verkiezingsfolders en -affiches verzamelen.

Elke leerling of groep kiest één verkiezingsaffiche of -folder van een partij en analyseert die. Zorg 
er wel voor dat alle partijen aan bod komen.

De leerlingen doen een oefening in kritisch denken: ze analyseren en beoordelen subjectieve 
informatie uit een bepaalde invalshoek. Ze starten met hun analyse aan de hand van het 
observatieschema. Daarna benaderen ze het materiaal met vragen als ‘Is er een bewijs voor deze 
bewering?’, ‘Waarom is dat zo?’, ‘Is dit een feit of een mening?’, ‘Is dit een vooroordeel of een 
objectief gegeven?’, ‘Zijn er alternatieve opvattingen?’, ‘Zijn de standpunten onderbouwd met 
argumenten?’, ‘Is dit oplossingsgericht?’… Door zorgvuldig na te denken komen ze tot een eigen 
gefundeerde conclusie.

De leerlingen oefenen ook hun communicatieve vaardigheden: bij het invullen van de tabel 
moeten ze hun gedachten helder verwoorden.

Het is de bedoeling dat de leerlingen een zo creatief en gemotiveerd mogelijke analyse 
voorleggen aan de klas.

Sta daarna even stil bij het effect van propaganda: laten de leerlingen zich beïnvloeden door het 
campagnemateriaal? Op welke manier? In hoeverre zijn ze kritisch ten opzichte van het materiaal 
dat hen aangereikt wordt? 
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Oefening 13
Kieskringen en partijen

 Doelstellingen

• De leerlingen begrijpen wat kieskringen zijn.
• De leerlingen maken kennis met de partijen die opkomen in hun kieskring.

 Klasorganisatie

Individueel of in groepjes van twee of drie personen.

 Timing

50 minuten

 Verloop

De leerlingen zoeken informatie over hun eigen kieskring. De oefening kan indien gewenst ook 
uitgebreid worden, zodat alle kieskringen aan bod komen.

Waak erover dat alle partijen die in de kieskring een lijst (zullen) hebben aan bod komen, niet 
alleen de grote en bekendste partijen. Daarvoor is er een leeg vak opengelaten in het schema.

  Achtergrondinformatie

Een kieskring is het grondgebied waarbinnen de partijen die meedoen aan de verkiezingen een 
kandidatenlijst kunnen voordragen. Per kieskring zijn er zetels te verdelen. Hoeveel zetels dat zijn, 
hangt af van het inwonersaantal.

Hoe meer inwoners, hoe meer zetels

In het Vlaams Parlement zijn er per kieskring een aantal zetels te verdelen. Hoe meer inwoners 
een kieskring telt, hoe meer zetels te verdelen zijn. Zo heeft Antwerpen met 33 het meeste aantal 
zetels te verdelen, Brussel met 6 het minste. 

Ook belangrijk om weten is dat we in België, voor alle parlementen, werken met een evenredig-
heidsstelsel. De zetels worden verdeeld volgens het percentage stemmen van het totaal. Een 
partij met een derde van de stemmen, heeft dus in principe recht op een derde van de zetels. 

In Amerika en het Verenigd Koninkrijk werken ze met het meerderheidsstelsel. Wie de meeste 
stemmen binnenhaalt, krijgt ook de ene zetel van die kieskring. “The winner takes it all”, heet dat.
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Heel kleine kieskringen

Stel dat je een heel klein grondgebied afbakent, met een beperkt aantal inwoners en dus ook een 
beperkt aantal zetels te verdelen. Voor de lokale kandidaten is dat voordelig. Zij zijn namelijk wel 
bekend in hun eigen stad of streek en kunnen daar veel stemmen halen. Maar voor de bekende 
namen, de grote stemmentrekkers van de partijen, is zo’n kleine kieskring dan weer een nadeel.  
Want zij kunnen veel meer gebruik maken van hun bekendheid in de hele provincie of het 
hele gewest.

Lange tijd waren de kieskringen in ons land relatief klein. Sinds 2003 vallen de kieskringen voor 
de Vlaamse verkiezingen samen met de provincies. 

Heel grote kieskringen

Stel dat je voor heel België 1 grote kieskring organiseert, waar zowel Franstalige als 
Nederlandstalige kandidaten zich in heel het land kunnen presenteren aan de kiezers.  
Over zo een federale kieskring is al veel inkt gevloeid. Zo worden politici verplicht om met de 
andere taalgemeenschap rekening te houden zeggen de voorstanders, maar de tegenstanders 
vrezen een terugkeer naar het unitaire België. Voor zo’n federale kieskring bestaat er in elk geval 
nu geen politieke meerderheid.

Kieskringen voor de Europese verkiezingen

In het Europees Parlement heeft België 21 zetels.

In de meeste Europese lidstaten dienen de partijen een lijst in voor het hele land.  
De kieskring is dan landelijk. 

De Belgische Europarlementsleden worden verkozen in drie kiescolleges: een Franstalig,  
een Nederlandstalig en een Duitstalig, hoewel dat laatste maar één vertegenwoordiger telt. 

Kieskringen voor het Vlaamse Gewest

De politieke partijen die in het hele Vlaamse Gewest willen deelnemen aan de verkiezingen 
moeten dus in elke kieskring (in elke provincie) waar ze opkomen, een andere lijst met 
kandidaten voordragen.
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Oefening 14

Inspraak in je omgeving
 Doelstellingen

• De leerlingen passen inspraak en participatie toe in reële alledaagse situaties.
• De leerlingen zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen.
• De leerlingen begrijpen dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op 

rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheden.
• De leerlingen kunnen illustreren hoe een democratisch beleid het algemeen belang nastreeft 

en rekening houdt met ideeën, standpunten en belangen van verschillende betrokkenen.

 Klasorganisatie

Groepjes van vier

 Timing

100 minuten

 Verloop

We gaan in deze oefening dieper in op inspraak en participatie. Hoe kun je met je leerlingen 
deelnemen aan democratische structuren? Om dat goed te kunnen, moeten leerlingen weten 
en inzien hoe besluitvorming tot stand komt. De leerlingen zullen beseffen dat participeren ook 
betekent dat je de democratische regels moet respecteren. Iedereen heeft recht van spreken maar 
ook de plicht om naar de anderen te luisteren. Je kunt de regels niet zo veranderen dat ze enkel 
voor jezelf voordelig zijn en anderen onnodig nadeel berokkenen. 

Verdeel de klas in groepjes van vier leerlingen en laat hen een van de onderstaande situaties 
‘uit het leven gegrepen’ uitbeelden en bespreken. Het is op dit moment niet belangrijk dat in 
die groepen het element inspraak aan bod komt. In de nabespreking let je immers vooral op de 
taakverdeling in de groep, of iedereen aan bod is gekomen en op welke manier er is beslist.

De bedoeling van de nabespreking is om samen tot de vaststelling te komen dat er in elke kring 
besluiten moeten worden genomen. 

Bespreek de verschillende gespeelde oplossingen. Onderzoek wie verantwoordelijk is voor 
de beslissing in die kring. Onderzoek ook in hoeverre de kinderen of jongeren konden (mee)
beslissen. Als er zich in de buurt van de school een onveilige verkeerssituatie voordoet, kun je 
dit moment aangrijpen om een brief te schrijven naar het gemeentebestuur. Zo kun je persoonlijk 
vaststellen of je in deze situatie inspraak hebt of niet.

Bespreek de volgende situaties. Op welke manier kun je de democratische principes toepassen? 
Met welke factoren moet je allemaal rekening houden? Hoe zou jij de situatie aanpakken?
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Situatie 1

Binnen een gezin zijn er regelmatig verschillende meningen over allerlei zaken. Je kunt van 
mening verschillen met je ouders of broers en zussen. Hier volgt een aantal voorbeelden, 
kies er één uit: kleren kiezen en kopen, de vakantie plannen, familiebezoek, gebruik van je 
smartphone, ... Beeld de discussie uit die aan die beslissing voorafgaat en hoe die beslissing 
wordt genomen.

• Overleggen en een compromis zoeken. Rekening houden met het budget, andere data 
afspreken voor andere activiteiten, het lot laten beslissen,…

Situatie 2

In de vereniging waarvan je lid bent (sportclub, jeugdbeweging, tekenschool, …) zit een kind dat 
door zijn houding de hele sfeer verpest. Hoe reageer je op het gedrag van dat kind? Wat zul jij 
doen om aan die houding iets te veranderen?

• Mogelijkheden: tegen eigen ouders vertellen; begeleider aanspreken; kind zelf aanspreken; 
vragen waarom hij/zij zich zo gedraagt en mee naar oplossing zoeken,…

Situatie 3

Dit weekend trek je er een dag op uit met een groepje vrienden. Jij wil graag gaan lasershooten,  
maar je vriend wil liever naar de film en je vriendin wil het liefst gewoon rondhangen in de stad. 
Wie beslist?

• Overleggen en een compromis zoeken: rekening houden met het budget, rekening houden 
met voorgaande activiteiten, het lot laten beslissen, meerdere activiteiten combineren, andere 
data afspreken voor overige activiteiten, …

Situatie 4

De speelplaats van jouw school is een kale, grijze plek. Heel wat leerlingen zouden daar 
graag verandering in brengen. Hoe ga je te werk? Wie spreek je aan? Met welke voorstellen 
ga je aan de slag? 

• Andere leerlingen bevragen, shortlist met mogelijkheden, laten stemmen, bespreken met 
directie, budget,…

Situatie 5

Jij gaat met de fiets naar school en je merkt dagelijks dat er een aantal gevaarlijke punten zijn. 
Bij wie klop je aan om je mening hierover te geven? Op welke manier kan je jouw mening kracht 
bijzetten? Hoe ga je te werk?

• Andere fietsers bevragen, enquête opstellen, facebookpagina aanmaken, in groep naar 
bevoegde instanties stappen, ...
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Oefening 15

Inspraak op school 
In deze oefening trekken we de lijn door naar inspraak van leerlingen op school en in de klas. De 
leerlingen brengen de ruime waaier van ideeën, knelpunten en suggesties over de school in kaart. 

Nemen we alle partijen die bij een participatieproces betrokken zijn in aanmerking, dan kunnen zowel 
leraren, directie, ouders als leerlingen thema’s aanbrengen. 

Eerst zoeken we een antwoord op de vraag: “Waarover willen de leerlingen het hebben?”.  
De leerlingen hebben het recht hebben om thema’s die ze belangrijk vinden naar voren te brengen. 
Leerlingen hebben ook het recht om hun mening en ervaringen te uiten en uit te wisselen. 

De methodieken die we hieronder aanreiken vindt u in de werkmap Leerlingenparticipatie ‘Oprechte 
deelneming’, die u kunt aanvragen of downloaden via www.dekrachtvanjestem.be.

Methodiek 1

Tekenen
Via tekeningen kun je informatie verzamelen over de thema’s die leerlingen bezighouden. Je 
komt te weten hoe zij tegen een thema aankijken, wat zij er zich bij voorstellen en welke ideeën 
zij errond hebben. De tekening hoeft niet mooi te zijn. Alle tekeningen zijn even waardevol. Het 
gaat om participatie, dus het tekenproces en de informatie in de tekening zijn belangrijker dan de 
technische kwaliteiten van het tekenwerk. 

• Vraag de leerlingen een horizontale lijn te trekken in het midden van het blad. 
• Bovenaan komt een tekening die gaat over ‘Wat vind ik leuk… op school/in de klas/op  

de speelplaats…?’ 
• Onderaan over ‘Wat vind ik niet leuk… op school/in de klas/op de speelplaats…?’ 

Voor de leerlingen is wat ze tekenen een houvast voor het gesprek achteraf. 
Tip! Als u de oefening 11 ‘Wat kies jij?’ doet, kunt u de plus- en minpunten die de leerlingen in 
deze oefening naar voren brengen, verwerken in de partijprogramma’s. 

Methodiek 2

Fotojacht en rondgang
Het doel van deze methodiek is concrete veranderingen die leerlingen voorstellen in kaart te 
brengen. Leerlingen fotograferen wat zij als probleem ervaren, hun ideeën en voorstellen voor 
verandering.  
Op foto kun je tastbare dingen en gesimuleerde situaties vastleggen. Foto’s brengen soms 
onverwachte dingen in kaart. De leerlingen kijken als het ware door een andere bril naar de 
school(omgeving). 

Maak een rondgang door de school met de hele klas of in kleine groepjes. De leerlingen nemen zelf 
foto’s. Bijvoorbeeld van de voor hen meest in het oog springende mankementen. Of ze brengen de 
voor hen belangrijkste plaatsen van de school in beeld. Daarna bespreek je samen de foto’s. 
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Methodiek 3

De leerlingenraad
Het is heel moeilijk om met alle leerlingen samen tot een beslissing te komen. Daarvoor is een 
leerlingenraad zeer geschikt. De leerlingen kiezen door welke medeleerlingen ze vertegenwoordigd 
willen worden. Eerst moet u dus de vraag stellen wie zich geroepen voelt om als vertegenwoordiger 
te zetelen in de leerlingenraad. Minstens even belangrijk is de motivatie van de andere leerlingen 
om die vertegenwoordiger bewust te kiezen. 

Ook van de school wordt een inspanning gevraagd om een leerlingenraad goed te laten 
functioneren. De school moet openstaan voor de stem van de leerlingen, zodat hun stem wel 
degelijk kracht heeft. Een democratische instelling van de school in het algemeen en van haar 
leraren in het bijzonder is onontbeerlijk. Het is belangrijk om inspraak niet (alleen maar) te 
simuleren. 

Geef de leerlingen daadwerkelijk inspraak. Uiteraard bepaalt elke leraar, elke school, op basis 
van de  eigen schoolcultuur, hoever hij of zij daarin wenst te gaan. Het heeft echter geen zin te 
doen alsof, participatie te simuleren. Slechts daadwerkelijke participatie kan resulteren in een 
democratische reflex.

Colofon
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