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Oefening 1 

Negen keer jouw mening

Omcirkel telkens het antwoord dat het best overeenkomt met jouw mening.

1. Moeten politieke partijen geld krijgen van de overheid?

A. Neen, de overheid moet politieke partijen geen geld geven. Partijen moeten zelf voor hun 
inkomsten zorgen via lidgelden en via giften van aanhangers.

B. Ja, partijen mogen voor hun werking geld van de overheid krijgen. Dat maakt hen niet 
afhankelijk van lidgeld en giften van aanhangers.

2. Kandidaten bij verkiezingen zouden allemaal een diploma moeten 
hebben voor ze parlementslid kunnen worden.

A. Helemaal juist, om parlementslid te worden heb je een minimum aan scholing nodig.

B. Neen, daar ben ik het niet mee eens. Iedereen moet parlementslid kunnen worden, ook 
mensen zonder diploma.

C. Het is belangrijk dat parlementsleden goed op de hoogte zijn van alles. Een diploma hebben 
is overdreven, maar een kleine test afleggen vind ik wel goed.

3. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren in het onderstaande geval?

John S. zette een filmpje op Facebook, waarin hij homo’s zieke mensen noemt. Hij roept op om 
homo’s een lesje te leren. “Wie niet horen wil moet voelen”, staat er op zijn post. In het filmpje 
zien we hoe twee mannen aangevallen en geslagen worden.

A. Er moet niets gebeuren, want er is vrije meningsuiting.

B. Het is een mening, dus de post mag blijven staan. Maar Facebook zou er wel een 
waarschuwing bij moeten plaatsen dat deze post discriminerend is.

C. Wat een ongepast bericht! Het moet verwijderd worden van Facebook en tegen John S. moet 
een klacht ingediend worden wegens discriminatie.

4. Wanneer de overheid iets beslist waar je het niet mee eens bent, dan 
moet je dat toch aanvaarden.

A. Ja, dat vind ik ook. Het parlement is democratisch verkozen. De meerderheid beslist, zo is dat 
nu eenmaal in een democratie.

B. Dat is waar, zolang de beslissing rekening houdt met de rechten van iedereen. Wie het niet 
eens is, kan altijd zijn mening laten horen en kan dat laten blijken bij de verkiezingen.

C. Daar ben ik het niet mee eens. Je moet je niet neerleggen bij beslissingen die je fout vindt. Je 
mag protesteren en voor mijn part mag je zo een beslissing omzeilen.
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5. Het stadsbestuur heeft de bouwvergunning voor een nieuwe Sikh-tempel 
goedgekeurd. 

A. Iedereen mag zelf zijn godsdienst kiezen en uitoefenen, dus waarom niet?

B. Sikh-tempels staan in India, die horen niet thuis in onze cultuur.

C. Zolang het maar niet te veel opvalt in het straatbeeld, is dat ok voor mij.

6. Joas B. heeft een rechtszaak aangespannen tegen zijn buurman, maar 
de procedure loopt erg traag. Hij stuurde een brief naar de minister van 
justitie om te vragen of hij de rechtszaak kan versnellen. Wat zou de 
reactie van de minister moeten zijn?

A. De minister zou moeten weigeren. Ministers mogen zich niet bemoeien met de rechtspraak. 

B. De minister zou rechters moeten ontslaan die te veel achterstand hebben in hun rechtszaken.

7. Wegens een betoging wordt een stuk van de stad afgesloten voor het 
verkeer. Er ontstaan lange files. Wat vind jij daarvan?

A. Ik vind dat betogen een recht is, ook al veroorzaakt dat hinder. Door die betoging zullen meer 
mensen horen waarom de betogers ontevreden zijn. Automobilisten moeten zich voor die ene 
keer maar aanpassen.

B. Ik vind dat zeer vervelend. Ik vind dat betogingen geen hinder mogen veroorzaken. Ze moeten 
gewoon op de stoep gehouden worden.

C. Ik vind dat ontoelaatbaar. Betogingen zouden nooit het gewone leven van anderen mogen 
belemmeren.

8. Een leerlingenraad is verplicht in iedere school. Wat vind jij daarvan?

A. Ik vind dat belangrijk. De mening van leerlingen moet meetellen op school. De leerlingenraad is 
daar een goed middel voor.

B. Ik vind dat onzin. Leraren en directies moeten de school besturen. Leerlingen hebben daar 
niets mee te maken.

C. Een leerlingenraad op school mag, maar hoeft voor mij niet. Het heeft geen zin om een 
leerlingenraad te hebben als niemand erin geïnteresseerd is.

9. Op school zou er een vak ‘politiek en actualiteit’ gegeven moeten 
worden. 

A. Ik vind dat een goed idee. Leerlingen weten anders te weinig over de politiek en toch moet 
iedereen gaan stemmen vanaf 18 jaar.

B. Ik vind dat een slecht idee. Politiek is niet belangrijk. Daar zijn maar enkele leerlingen in 
geïnteresseerd.

C. Een vak actualiteit zie ik wel zitten, maar ik heb mijn twijfels over politiek.
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Tel de scores van je antwoorden op en check jouw resultaat.

A B C

Vraag 1 0 2 –

Vraag 2 0 2 1

Vraag 3 0 1 2

Vraag 4 0 2 1

Vraag 5 2 0 1

Vraag 6 2 0 –

Vraag 7 2 1 0

Vraag 8 2 0 1

Vraag 9 2 0 1

Mijn resultaat

0 – 5: Uit jouw antwoorden komt naar voor dat je erg op 
je eigen leefwereld gericht bent. Je trekt je niet veel aan 
van wat er in de samenleving gebeurt. Nochtans geniet 
je wel van de voordelen van in een democratie te leven, 
maar je hebt niet veel zin om je daarvoor in te zetten of 
erover na te denken. 

6 – 10: Je denkt na over de samenleving en jouw 
antwoorden tonen dat je democratisch bent ingesteld. 
Maar je ziet ook beperkingen. Actief opkomen voor de 
democratie is voor jou net een brug te ver. 

10 – 18: Je bent democratisch ingesteld en je hebt oog 
voor wat er in de samenleving gebeurt. Voor jou is het 
belangrijk dat iedereen gelijke rechten heeft en dat die 
rechten gerespecteerd worden. Je wil je daar ook actief 
voor inzetten.
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Oefening 2 

Rangschikking van democratische landen

Niet alle landen passen de democratische principes toe. Niet alle landen zijn even democratisch 
georganiseerd. Bovendien bestaat de perfecte democratie nergens, ook niet bij ons. Vaak vormen we 
ons echter wel een beeld van een land als democratisch of niet-democratisch, op basis van wat we 
erover horen, lezen en zien in de media. Maar klopt ons beeld wel?

Bekijk het onderstaande lijstje. Gebruik jouw kennis over deze landen om ze te rangschikken op 
basis van hun democratisch gehalte.

België – Myanmar – Rusland  – de VS – Noorwegen

1  

2  

3  

4  

5  

Lees nu in de brochure op pagina 5 over de democratische principes. Welke 4 democratische 
principes worden er naar voren geschoven?

1  

2  

3  

4  

Bekijk jouw rangschikking opnieuw. Zou je op basis van de informatie die je gelezen hebt 
aanpassingen doen? Waarom wel/niet?
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Volgens het Democracy Index Report van 2017 zijn Noorwegen, IJsland en Zweden de meest 
democratische landen ter wereld. Werk in groep en ga in de media op zoek naar concrete 
voorbeelden van hoe één van deze landen de bovenstaande democratische principes toepast.  
Je vindt ook inspiratie in de nieuwsitems in de brochure. Leg daarna de bevindingen van alle 
groepjes samen. 

LAND:  

VOORBEELDEN:  

 

 

België staat op de 32e plaats van de 148 landen in de rangschikking. We scoren minder goed dan 
pakweg Nederland (11e), Duitsland (13e) en Spanje (19e) maar beter dan Polen (53e), Turkije (100e) 
en China (139e). Verklaar.
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Oefening 3 

Wie mag stemmen?

1 Beschermingsmaatregel door de vrederechter 
De vrederechter kan een meerderjarige die niet in staat is zijn belangen behoorlijk waar te nemen, bij wijze van beschermings-
maatregel onbekwaam verklaren om zijn politieke rechten uit te oefenen.( Art. 492 en 492/1 B.W.) Een dergelijke beslissing 
heeft de schorsing van het kiesrecht tot gevolg. Zodra de beschermingsmaatregel eindigt, is de betrokkene opnieuw kies-
gerechtigd. Deze maatregel kadert in een regeling die sinds 1 september 2014 in de plaats gekomen is van het stelsel van 
de verlengde minderjarigheid. Voortaan is de bescherming een beslissing op maat. Rekening houdend met de persoonlijke 
omstandigheden en de gezondheidstoestand van de betrokkene, bepaalt de vrederechter in detail voor welke handelingen 
de beschermde persoon onbekwaam is.  Alleen wanneer de vrederechter uitdrukkelijk bepaalt dat de beschermde persoon 
onbekwaam is om zijn politieke rechten uit te oefenen, wordt hij geschorst in de uitoefening van zijn kiesrecht. Diegenen die 
voor 1 september 2014 verlengd minderjarig verklaard zijn, zijn opnieuw kiesgerechtigd tenzij de vrederechter hen nadien 
uitdrukkelijk onbekwaam verklaard heeft om hun politieke rechten uit te oefenen.

In België is er niet alleen stemrecht, maar ook opkomstplicht. Meerderjarigen hebben dus niet alleen 
het recht om hun stem uit te brengen, ze hebben ook de plicht om naar het stembureau te gaan. Je 
bent echter niet verplicht bent om een stem uit te brengen voor een partij of een persoon, eens je in 
het stemhokje staat. Je kunt ook blanco of ongeldig stemmen. Betreed je het stemhokje niet, dan 
word je genoteerd als ‘afwezige kiezer’.

Wie mag gaan stemmen?

• Aan het stemrecht en de opkomstplicht zijn een aantal voorwaarden verbonden. Belgen die 
willen gaan stemmen moeten bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn op de dag van de verkiezingen, 
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente en niet geschorst of 
uitgesloten zijn van de verkiezingen.

• EU-burgers moeten een aanvraag doen om aan de gemeenteraadsverkiezigen of de Europese 
verkiezingen te kunnen deelnemen. Niet-EU-burgers kunnen enkel deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Zodra zij stemrecht verkregen hebben, zijn zij ook verplicht te 
gaan stemmen. Hun inschrijving blijft geldig voor volgende verkiezingen, op voorwaarde dat alle 
voorwaarden vervuld blijven. Willen zij niet deelnemen aan volgende verkiezingen, dan moeten zij 
schriftelijk afstand doen van hun hoedanigheid als kiezer.

Wie mag niet gaan stemmen?

• Wie jonger is dan 18 jaar mag niet stemmen.

• Er zijn ook mensen die tijdelijk of permanent niet mogen gaan stemmen. Zij zijn geschorst of 
uitgesloten van het stemrecht. ‘Geschorst’ wil zeggen dat je tijdelijk geen stemrecht meer hebt, 
‘uitgesloten’ wil zeggen dat je je stemrecht voorgoed kwijt bent.

Een paar voorbeelden:

• Mensen die verplicht opgenomen zijn in een psychiatrische instelling worden geschorst van 
het stemrecht.

• Mensen die door de vrederechter onder een beschermingsmaatregel geplaatst zijn en 
daarbij onbekwaam verklaard werden om hun politieke rechten uit te oefenen. (bijvoorbeeld 
mensen met een ernstige mentale beperking)1
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• Mensen die een straf uitzitten worden voor de duur van hun straf geschorst van het stem-
recht. Misdadigers die een levenslange straf uitzitten verliezen hun stemrecht definitief. 
Mensen die in voorlopige hechtenis zitten en dus nog niet veroordeeld zijn, behouden hun 
stemrecht en kunnen een andere kiezer volmacht geven om te stemmen.

Wat als je in het buitenland bent op de dag van de verkiezingen?

Wanneer je op de verkiezingsdag niet kan gaan stemmen omdat je om privé-redenen tijdelijk in  
het buitenland bent (op reis, op familiebezoek...) kun je een andere kiezer een volmacht geven om in 
jouw plaats te gaan stemmen. 

Belgen die in het buitenland wonen, kunnen enkel deelnemen aan de Europese en de federale 
verkiezingen, niet aan de Vlaamse verkiezingen. Ze kunnen stemmen op voorwaarde dat ze aan alle 
kiesvoorwaarden voldoen en tijdig een aanvraag richten tot hun consulaat. 

Gebruik de flowchart op de volgende pagina om na te gaan welke mensen mogen stemmen voor 
welke verkiezingen en wat ze daarvoor moeten doen.

• Op de dag van de verkiezingen zijn de 24-jarige 
Annelies Philippen en de 31-jarige Liesbet 
Laurys uit Diest, op vakantie in Italië. 

• Jonas Olsen is een 49-jarige Noor. Hij is gehuwd 
met Cindy Vranckx en woont sinds 2003 in 
Lommel. Jonas werkt in een groot bedrijf in 
Eindhoven. 

• De Belgische Griet Seurs is voor een jaar 
vertrokken naar Congo. Ze werkt er als 
verpleegkundige in het Panzi-ziekenhuis 
in Bukavu. Ze is 28 jaar oud. 

• Joren Maes is 19 jaar oud en heeft een ernstige 
mentale handicap. Daarom kreeg hij van de 
rechter een gerechtelijke beschermingsstatus 
als onbekwaam om zijn politieke rechten uit te 
oefenen. 

• Marek Pasinzy werd in 1985 geboren in Polen. 
Hij woont sinds 2015 in Antwerpen en werkt er 
voor een bouwbedrijf.

• Cěm Manukyan is 20 jaar en heeft de Belgische 
en de Turkse nationaliteit. Hij studeert industriële 
wetenschappen en woont in Gent.
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stemrecht

* op vrijdag 1 maart 2019 voor de verkiezingen van 26 mei 2019

18 jaar of ouder 
op de dag van 

de verkiezingen

Geschorst of 
uitgesloten van 
het stemrecht?

Belg?

Burger van 
EU-land?

Ononderbroken 
wettelijk 

hoofdverblijf in 
België gedurende 
meer dan 5 jaar?

neen

neen
neen

neen

neen

neen

ja

neenneen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ingeschreven op 
de kiezerslijst van 

je gemeente?*

Ingeschreven op 
de kiezerslijst van 

je gemeente?*

Mits inschrijving in 
bevolkingsregister 

in een Belgisch 
consulaat

Ingeschreven in het 
bevolkingsregister 
van een Belgische 

gemeente?*

Stemrecht voor 
de verkiezingen 

voor het Europees 
parlement

Stemrecht voor de 
verkiezingen voor 

de Kamer (federaal 
parlement)

Stemrecht voor de 
verkiezingen voor 
de parlementen 

van de deelstaten 
(Vlaanderen, 

Brussels 
Hoofdstedelijk 

gewest, ...)

Stemrecht voor de 
verkiezingen voor 
de provincieraad

Stemrecht voor 
de verkiezingen 

voor de 
gemeenteraad en 
stadsdistrictsraad

Geen 
stemrecht

Geen 
stemrecht

Geen 
stemrecht

Geen 
stemrecht

Geen 
stemrecht

flowchart
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Oefening 4 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft

Bron: http://www.dglive.be/ 

Das Königreich Belgien ist ein Bundesstaat, der drei autonome 
Gemeinschaften, drei Regionen und vier Sprachgebiete umfasst. 
Die drei Gemeinschaften sind: die Flämische Gemeinschaft, 
die Französische Gemeinschaft und – als kleinster Bestandteil 
des Staates – die Deutschsprachige Gemeinschaft. Diese 
verfügt wie die beiden großen Gemeinschaften über politische 
Eigenständigkeit.

Das deutsche Sprachgebiet zählt heute etwa 77.000 Einwohner: 
zumeist deutschsprachige Belgier, aber auch wallonische, 
flämische und ausländische Mitbürger. Im Norden befindet sich 
das dichter besiedelte, an große Verkehrsachsen angebundene 
Eupener Land mit den Gemeinden Eupen, Kelmis, Lontzen sowie 
Raeren. Südlich des Hohen Venns liegt die ländliche, touristisch 
orientierte belgische Eifel mit den Gemeinden Amel, Büllingen, 
Burg-Reuland, Bütgenbach und St.Vith. Das Gebiet ist insgesamt 
854 Quadratkilometer groß. Amts-, Schul- und Gerichtssprache 
ist Deutsch.

Neben der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist auch oft die 
Rede von den Ostkantonen und Ostbelgien. Die beiden letzten 
Begriffe entstanden 1920, als der neugegründete Völkerbund die 
Annexion der vormals preußischen Kantone Eupen, Malmedy und 
St.Vith an Belgien bestätigte. Ostkantone und Deutschsprachige 
Gemeinschaft sind nicht identisch, da die Gemeinden des Kantons 
Malmedy zur Französischen Gemeinschaft gehören.
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Das Naturschutzgebiet Hohen Venn 
Der Naturpark Hohes Venn war ein Vorläuferprojekt. Erst am 16. Juli 1985 erhielt der 
Naturpark dank dem wallonischen Dekret über Naturparks eine legale Anerkennung. 
Seitdem wird er von einer Verwaltungskommission verwaltet. Es ist an dieser Stelle 
wichtig, an den Unterschied zwischen Naturpark und Naturschutzgebiet zu erinnern: 
In einem Naturschutzgebiet werden nur Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der  
natürlichen Flora und Fauna geduldet. Wohngebiete sind ausgeschlossen.

In einem Naturpark hingegen findet man auch Dörfer, oder gar Städte vor. Es wird ver-
sucht, Natur und Umwelt unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Bedürfnisse 
der Bevölkerung zu fördern.

Das Naturschutzgebiet Hohen Venn erstreckt sich über ungefähr 4 500 ha und wird 
strikt geschützt. Es wird vom Eigentümer, d.h. der Wallonische Region – Abteilung  
Natur und Forsten, verwaltet. 

Der Naturpark Hohes Venn – Eifel hingegen deckt eine Fläche von 70.000 ha, von 
Eupen bis Ouren an der luxemburgischen Grenze. Das Naturschutzgebiet Hohes Venn 
liegt im Naturpark. Seit seiner Entstehung im Jahre 1971 ist der Naturpark grenzüber-
schreitend: 70.000 ha in Belgien und 170.000 ha in Deutschland. In beiden Ländern 
wird der Naturpark eigenständig verwaltet, doch eine gemeinsame deutsch-belgische 
Kommission legt den gemeinsamen Landschafts- und Entwicklungsplan fest.

Fragen

1  Woher kommt der Name ‘Ostkantonen’?

 

 

 

2  Die Deutschsprachige Gemeinschaft liegt in der Wallonische Region. Wie wird das in diesem 
Text gezeigt?
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Oefening 5 

Wie het schoentje past …  
De bevoegheden op de verschillende bestuursniveaus

Elk bestuursniveau heeft zijn eigen bevoegdheden. In ons land gelden er regionale, federale én 
Europese regels. Het principe van regelgeving is namelijk dat wetten of regels het beste worden 
gemaakt op het niveau waar dat het meest geschikt is; dat is het subsidiariteitsbeginsel. 
Een reglement over de huisvuilophaling bijvoorbeeld, wordt het best door de gemeente opgesteld. 
Hoe het afval vermeden of verwerkt moet worden, kan best door de regionale of nationale 
parlementen worden beslist. Maar de afvalproblemen en de milieuvervuiling stoppen niet aan 
landsgrenzen. Daarom worden grensoverschrijdende regels en afspraken het best op grote schaal 
gemaakt, op Europees niveau (de EU) en op wereldschaal (de VN).

Zonder het te beseffen, komen we dagelijks in aanraking met beslissingen die op de verschillende 
bestuursniveaus genomen zijn.

Bestudeer in de brochure ‘Verkiezingen 2019 In Detail’ de Vlaamse, de federale en de Europese 
bevoegdheden. Je vindt nog meer uitleg over de Vlaamse en de federale bevoegdheden op  
https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-in-de-klas/politiek-woordenboek/bevoegdheden en  
https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/het-vlaams-parlement-het-politieke-
landschap

1  Bekijk de onderstaande krantenkoppen. 
Gaat het om een Vlaamse, federale of Europese bevoegdheid?

Rijbewijs halen wordt 
moeilijker vanaf 1 juni 2018

Vanaf 1 juni zal in het theorie-examen 
een onderscheid worden gemaakt tussen 

zware overtredingen en lichte fouten. Bij een 
zware overtreding worden 5 punten afgetrok-
ken en bij een lichte fout één punt. De kandi-
daat moet minstens 41/50 behalen. Voor het 
praktische rijexamen moet de kandidaat 6 in 
plaats van 2 manoeuvres uitvoeren.

D e kastanjeboom van Blaasveld 
(Willebroek) is een beschermd 

monument. Hij heeft een omtrek 
van 8,42m en is 34 meter hoog. Hij 
is een van de diksten van het land. 
Deze boom staat al sinds 1700 op 
het kasteeldomein van Blaasveld.

D e regering maakt 4 
miljard vrij voor de 

aankoop van Amerikaanse 
F-35 gevechtsvliegtuigen.

R oam like at home. 
Bellen binnen de 

EU kan voortaan aan 
binnenlands tarief.

M aatregelen tegen weg-
werpplastic. In heel 

Europa komt er een verbod 
op plastic rietjes, plastic wat-
tenstaafjes en plastic bestek.
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2
 Bekijk het onderstaande dagverloop. Welke overheid is bevoegd voor 
de verschillende domeinen die aan bod komen?

Ken je ook de bevoegde ministers?

uur Mijn dag De overheid zorgt 
voor

Welke overheid 
is hiervoor 

verantwoordelijk?

De bevoegde 
minister(s)

7u

Wakker worden met 
MNM op de radio.

MNM is een 
radiozender van de 
openbare omroep 
VRT.

Media

7u15

Vlug onder de 
douche!

Er komt niet zomaar 
vanzelf zuiver water 
uit de kraan. Het is 
de overheid die zorgt 
voor watervoorziening 
en waterzuivering.

Watervoorziening

7u30

Een vers eitje als 
ontbijt.

De overheid stelt 
regels op over 
voedselveiligheid 
en controleert de 
voedselketen.

Volksgezondheid  
en veiligheid van  
de voedselketen

7u45

Snel, of ik mis mijn 
bus!

Het openbaar 
streekvervoer zorgt 
voor bussen en 
trams.

Streekvervoer

8u25

De bel … Klaar 
voor een halve dag 
school.

Scholen, leraren, 
voor elk kind goed 
onderwijs, …  
allemaal taken van  
de overheid.

Onderwijs

10u

Breaking news: er 
is een gevangene 
ontsnapt uit Leuven 
Centraal.

Nadat een rechter 
een straf uitspreekt, 
moet die straf ook 
uitgevoerd worden. 

Strafuitvoering

12u

Saved by the bell! 
Gauw met de trein 
naar Oostende om 
te genieten van wat 
zon-zee-strand. 

De NMBS is een 
overheidsbedrijf 
dat instaat voor het 
spoorwegvervoer.

Spoorwegvervoer

extra
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19u

Net op tijd thuis voor 
het avondeten. De 
buurman vraagt hulp 
bij het invullen van 
formulieren voor zijn 
pensioen.

Tijdens je 
loopbaan bouw je 
pensioenrechten op.

Pensioenen

20u

10 minuten te 
laat voor mijn 
zwemtraining!

De overheid 
stimuleert de 
sportbeoefening en 
wil zoveel mogelijk 
mensen aan het 
sporten krijgen.

Sport en recreatie

23u

VRTnws bericht 
over de aanleg 
van een groot 
windmolenpark. 
De omschakeling 
naar groene energie 
is belangrijk in 
de strijd tegen de 
klimaatopwarming.

De overheid heeft 
zich geëngageerd om 
klimaatdoelstellingen 
te behalen en moet 
heel wat maatregelen 
nemen die daartoe 
bijdragen. 

Energie  
Klimaat

VRTnws bericht over

VRTnws bericht over

23u30

Nog een paar 
bladzijden in mijn 
bibboek en dan … 
slaapwel!  

In haast elke 
gemeente vind je een 
openbare bibliotheek 

Cultuur

3  Vul het schema aan met twee items uit de actualiteit. Beluister of 
bekijk daarvoor VRTnws of lees de krant. Kies er twee items uit  
en noteer de gebeurtenis, omschrijf de bevoegdheid en noteer  
het bestuursniveau en de bevoegde minister.
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Oefening 6

Snaportage: de rol van het Vlaams Parlement

In de snaportage gaan Hanne en Armin op verkenning in het Vlaams Parlement. Ontdek samen 
met hen wat een minister doet in het Vlaams Parlement, wat volksvertegenwoordigers over hun job 
vertellen, wat de voorzitter doet …
https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-ons-het-vlaams-parlement/snaportage

Probeer een antwoord te vinden op de onderstaande vragen.

1
 Welke zijn de drie belangrijkste taken van het Vlaams Parlement?

 

 

 

 

2  Parlementsleden worden ook volksvertegenwoordigers genoemd. 
Vanwaar die term?

 

 

 

 

3  Binnen het parlement zijn er verschillende commissies.  
Wat is de functie daarvan?
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4  Wat is de rol van de voorzitter in de plenaire vergaderingen?  
Wat zijn de ‘spelregels’?

 

 

 

 

5  Waarom zijn er ministers aanwezig in de plenaire vergadering?

 

 

 

 

6  “Vlaanderen is bevoegd voor onderwijs.” Wat betekent dat?  
Leg uit in je eigen woorden.
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Oefening 7 

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Lees in de brochure het hoofdstuk 2.5 over het Vlaams Parlement. Daarin wordt onder meer uitgelegd 
hoe het parlement werkt als politieke arena waarin meerderheid en oppositie elk hun rol spelen. 

Hét moment bij uitstek om die rol op te nemen, is de wekelijkse plenaire vergadering op 
woensdagnamiddag. Bekijk een fragment van het actualiteitsdebat over het verpakkingsplan van 
minister Joke Schauvliege (CD&V) uit de plenaire vergadering van 16 mei 2018. 
Het debat opent met minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V), die 
haar verpakkingsplan toelicht. Met welke argumenten verdedigt ze haar plan?

 

 

 

 

 

Daarna hoor je achtereenvolgens Gwenny De Vroe (Open Vld), Elisabeth Meuleman (Groen),  
Wilfried Vandaele (N-VA), Tinne Rombouts(CD&V), Bruno Tobback (sp.a) en Stefaan Sintobin (Vlaams 
Belang) aan het woord.

Probeer de volgende zaken te achterhalen:

• Welke volksvertegenwoordigers steunen het plan en welke argumenten gebruiken ze daarvoor?

• Welke volksvertegenwoordigers bekritiseren het plan en welke argumenten gebruiken ze daarvoor?

Vul het rooster in en bespreek daarna je bevindingen

Spreker Meerderheid (M)  
of oppositie (O)?

Argumenten voor Argumenten tegen

Gwenny De Vroe 

Elisabeth Meuleman 

Wilfried Vandaele 

Tinne Rombouts 

Bruno Tobback 

Stefaan Sintobin 
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Oefening 8 

Centenspel: stel je eigen begroting op

Een belangrijke taak van de regering is de jaarlijkse begroting opstellen. Dat is telkens ook een 
evenwichtsoefening tussen de partijen die samen besturen als coalitiepartners. Elke partij wil namelijk 
een aantal van haar prioriteiten realiseren en zal daarvoor het nodige budget in de begroting willen 
inschrijven. Vooraleer een begrotingsontwerp klaar is, is er dan ook al heel wat onderhandeld en zijn 
er al heel wat compromissen gemaakt. 

De Vlaamse Regering dient het ontwerp van begroting in bij het Vlaams Parlement, dat over de 
begroting debatteert en met een meerderheid moet goedkeuren. 

Speel Minister van Begroting en maak zelf een begroting voor Vlaanderen:
www.centenspel.be

SPEL

www.centenspel.be
www.centenspel.be
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Oefening 9

De ideale politieke partij is … de mijne?

“Voor welke partij ga ik stemmen?” Dat is een belangrijke vraag. Voor je die kunt beantwoorden, moet 
je eerst weten wat jij zélf belangrijk vindt. Staat cultuur bij jou bovenaan? Of moet er vooral ingezet 
worden op werkgelegenheid? Of milieu? Als je je eigen prioriteiten afgebakend hebt, kun je op zoek 
naar de politieke partij die aansluit bij jouw ideeën. Maar … bestaat die wel?

Hieronder vind je een lijst met thema’s waarmee de Vlaamse overheid zich onder andere bezighoudt. 
Over elk thema vind je een korte uitleg op www.vlaanderen.be/nl

Thema’s a  + - of ! b  Top 3 c  Concrete  
     voorstellen

Partij

Bouwen, Wonen 
en Energie 

Mobiliteit en 
Openbare 
Werken 

Onderwijs, 
Wetenschap  
en Vorming  

Cultuur, Sport  
en Vrije Tijd 

Gezin, Welzijn  
en Gezondheid 

Natuur, Milieu, 
Ruimte en 
Omgeving 

Economie, 
Werk en Sociale 
Economie 

Internationaal 
Vlaanderen 

www.vlaanderen.be/nl
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a  Bekijk de thema’s aandachtig. Zijn er thema’s waarbij je je niets kunt voorstellen? 
Neem dan eerst een kijkje op www.vlaanderen.be/nl. Zet een uitroepteken bij de 
thema’s die jij heel belangrijk vindt, een plus bij thema’s die je matig belangrijk vindt 
en een min bij thema’s die je niet belangrijk vindt.

b  Nummer nu de thema’s in volgorde van belangrijkheid: 1 vind jij het belangrijkst,  
8 het minst belangrijk. Bekijk je top 3. Dit zijn jouw prioriteiten.

c  Bekijk een aantal verkiezingsfolders en websites van politieke partijen en ga per 
thema op zoek naar ideeën en concrete voorstellen waar jij je kunt in vinden.  
Schrijf ze bij in de lijst, bij het passende thema en noteer tussen haakjes ook de partij.

d  Zoek drie klasgenoten met minstens twee dezelfde prioriteiten als jij. Vorm jullie 
eigen politieke partij en stel een programma op waarin minstens twee thema’s aan 
bod komen. 

• Bedenk per thema twee concrete actiepunten. Gebruik daarvoor de lijst hierboven  
en de verkiezingsprogramma’s van de partijen, of bedenk samen nieuwe actiepunten.

• Bedenk een partijnaam en een slogan die aansluit bij jullie kernprogramma.

e  Werk een campagnemiddel naar keuze uit (folder, filmpje, presentatie …).  
Gebruik bestaande campagnemiddelen als voorbeeld.

• Ontwerp een kernbeeld of logo.

• Stel jezelf en jullie programma voor. Zorg ervoor dat jullie speerpunten duidelijk naar voren 
komen en gebruik argumenten om jullie actiepunten overtuigend over te brengen.

f  Kijk opnieuw naar de verkiezingsfolders en raadpleeg de partijwebsites. Is er een 
partij die net dezelfde prioriteiten naar voren schuift als jouw partij? Vergelijk je 
bevindingen met andere groepen.
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Oefening 10

Politieke partijen bij ons

Duowerk

Je krijgt samen met je partner twee politieke partijen toegewezen. Ga op zoek naar informatie om de 
partijfiche in te vullen.

Bekijk de filmpjes over politieke partijen op het YouTubekanaal van De Kracht van 
je Stem (https://www.youtube.com/watch?v=sEfZRFy4qUw), bezoek de partijwebsites 
en gebruik een zoekmachine om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen. 

Groepswerk

Vorm groepjes waarin elke partij vertegenwoordigd is. Iedere leerling stelt één van zijn partijen 
voor aan de rest van de groep en stelt kritische vragen of vult aan wanneer de andere partij die hij 
onderzocht heeft aan bod komt. Dat mag uiteraard ook bij de andere partijen.

TIP
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PARTIJ

Afkorting staat voor

Voorzitter

Visie en speerpunten

Andere relevante 
informatie

PARTIJ

Afkorting staat voor

Voorzitter

Visie en speerpunten

Andere relevante 
informatie
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Oefening 11

Ik kies, dus ik ben

Wat speelt er in de hoofden van de kiezers? Een groep politicologen onderzoekt al meerdere jaren 
het stemgedrag en de motivatie van kiezers. Hun bevindingen bieden een interessante inkijk in de 
hoofden van kiezers.

Enkele vaststellingen:

• De verkiezingsuitslag geeft geen eenduidig signaal. Kiezers stemmen voor vele verschillende 
partijen om zeer verschillende redenen. Er zijn dus vele stemmen van het volk.

• Bij elke verkiezing verandert zowat een derde van de kiezers van partij. Die veranderende kiezers 
zijn daarom niet wispelturig. Ze komen meestal terecht bij een partij die zeer kort staat bij hun 
vorige keuze.

• Het vertrouwen in de politieke instellingen en in de politici is nergens erg groot, ook niet in België. 
Kiezers met een politiek wantrouwen stemmen vaker ongeldig en blanco of stemmen meer op 
extremere partijen.

• De kiezers maken een keuze tussen partijen die hun ideeën uitdragen en verdedigen. De oude 
breuklijnen en tegenstellingen spelen daarbij nog steeds een rol.

• In 2014 brachten 55% van de kiezers een voorkeurstem uit op de kandidatenlijsten voor 
het Vlaams Parlement. De meesten daarvan brachten één of twee voorkeurstemmen uit. 
Voorkeurstemmen komen wat meer van oudere kiezers en van kiezers met een grotere politieke 
belangstelling, en ze gaan ook wat meer naar de grotere partijen die met gekende kopstukken 
kunnen uitpakken. De competentie van de kandidaat is volgens de kiezers de belangrijkste reden 
om een voorkeurstem uit te brengen.

• Sommige kiezers gaan met tegenzin naar de stembus 
en zouden allicht niet gaan stemmen indien die 
verplichting er niet meer was. Toch zou dat 
geen spectaculaire gevolgen hebben voor de 
uitslag. Vooral de kiezers die nu blanco of 
ongeldig stemmen zouden thuisblijven.
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OPDRACHT

• Je krijgt van je leerkracht drie kaartjes. 

• Noteer op het eerste kaartje voor welke partij je zou stemmen als het vandaag verkiezingen 
waren. Je kunt ook blanco of ongeldig stemmen. Als je ook een kandidaat voor ogen hebt 
aan wie je een voorkeurstem wil geven, mag je die naam ook op het kaartje schrijven.

• Noteer op het tweede kaartje een motivatie voor je keuze.

• Noteer op kaartje drie ‘ja’ of ‘neen’ op de vraag: Zou je gaan stemmen als er geen 
stemplicht was? 

• Turf daarna de antwoorden van de hele klas. 

• Tot welke bevindingen komen jullie? Stemt jullie stemgedrag overeen met de bevindingen 
van de politicologen?

In de klas werd er ( wel / niet ) voor minstens zes verschillende partijen gekozen.

In de klas werd er ( wel / niet ) blanco of ongeldig gestemd.

In de klas werden ( wel / niet ) voorkeurkandidaten vermeld.

In de klas zou % thuisblijven als er geen stemplicht was.

Oefening 12 

Doe De Stemtest

De Stemtest kan een handig hulpmiddel zijn om op een wetenschappelijk onderbouwde manier 
te ontdekken welke partij het best aansluit bij je eigen overtuiging. De Stemtest komt ongeveer 
een 5-tal weken voor de verkiezingen online.

www.stemtest2019.be
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Oefening 13

Les étapes du processus électoral

Dans les démocraties représentatives, l’élaboration des lois et leur application par le gouvernement 
sont assurées par des représentants politiques désignés par les citoyens lors des élections.
En Belgique, avec un scrutin de type proportionnel, on peut distinguer cinq grands moments dans le 
processus électoral.

1  Zet de volgende paragrafen die de vijf stappen in  
het verkiezingsproces beschrijven in de juiste volgorde. 

 
La dévolution des sièges entre les listes, et l’attribution nominative des sièges aux 
candidats: c’est à nouveau un moment de stricte application des règles, pour achever 
de tirer les conséquences des choix électoraux. Le nombre de voix obtenues par chaque 
liste determine le nombre de sièges auquel elle a droit au sein de l’assemblée; ensuite, le 
nombre de voix de préférence obtenues par chaque candidat et le nombre de votes portés 
exclusivement en case de tête, déterminent quels candidats sont élus au sein de chaque liste.

 L’installation du nouveau gouvernement: c’est encore un moment de liberté de choix, 
au profit cette fois des partis politiques. En fonction des résultats du scrutin, certains partis 
négocient entre eux pour former un gouvernement et choisissent d’y être représentés par tel 
ou tel ministre. La seule contrainte à respecter est de s’assurer que le gouvernement dispose 
de l’appui d’une majorité de parlementaires, sans quoi il n’est pas valablement constitué, ou 
sans quoi il risque de ne pas pouvoir agir librement et dans la stabilité.

 Le dépouillement et le comptage des votes: ce n’est plus un moment où s’exerce la liberté 
de choix, mais un moment où les conséquences des choix électoraux s’imposent grâce à un 
respect scrupuleux des règles. Concrètement, il s’agit de dépouiller les bulletins et de compter 
exactement les votes. Les votes valables font ensuite l’objet d’un calcul. (…)

 Le vote: c’est le moment où l’électeur exerce sa liberté de choix. Concrètement, il choisit une 
liste parmi les différentes listes de candidats qui lui sont proposées et il choisit ensuite, soit de 
voter uniquement en case de tête (parce que l’ordre de présentation des candidats sur la liste 
lui convient), soit de voter aussi ou seulement pour un ou plusieurs candidats bien précis au 
sein de la liste qu’il a choisie, et à qui il veut donner une chance d’être personnellement élu(s). 
On appelle ce second type de vote le vote nominatif ou de préférence.

 L’installation de la nouvelle assemblée, et sa composition individuelle en cours de 
législature: on revient ici à un moment de liberté de choix qui se maintient pendant toute la 
législature. Mais il s’agit cette fois du choix des élus et non plus des électeurs. Concrètement, 
en vertu des règles très souples qui sont en vigueur en Belgique, un élu est libre, sans subir 
de sanction, de décider de ne pas prêter serment et donc de ne pas siéger, ou d’interrompre 
son mandat en cours de législature, avec pour seule conséquence qu’il sera remplacé par un 
suppléant.
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2  Vertaal de volgende woorden

les bulletins  

l’électeur  

les élus  

êtres représentés  

le processus électoral  

siéger  

les votes valables  

en vigueur  

l’appui d’une majorité  

l’attribution nominative des sièges aux candidats  

 

3  Maak correcte combinaties

le vote en case de tête de verwerking

le dépouillement de eed afleggen

la dévolution des sièges de plaatsvervanger

prêter serment de kopstem

le scrutin de lijststem

le suppléant het parlement, de vergadering

le vote nominatif de stemming

l’assemblée de verdeling van de zetels
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Oefening 14

Beperking van de campagnemiddelen

1  Bestudeer en ontcijfer de onderstaande fragmenten uit de wet D’Hoore 
(1989). Beantwoord de vragen.

4 JULI 1989. - Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven,  
de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.

Art. 2.§ 1. Het totaal van de uitgaven en de financiële verbintenissen voor de verkiezings
propaganda van politieke partijen op federaal vlak, op het vlak van de kieskringen en op het vlak 
van de kiescolleges mag voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers niet 
meer dan 1 000 000 EUR bedragen. 
Niettegenstaande de voorgaande bepalingen, mogen politieke partijen wanneer verschillende 
verkiezingen op een zelfde dag plaatsvinden niet meer dan 1 000 000 EUR besteden voor alle 
verkiezingsuitgaven en financiële verbintenissen samen. 

In 2019 zijn er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Hoeveel mag een partij in totaal 
uitgeven voor deze drie verkiezingen samen?

 

Art. 4.§ 1. Voor de toepassing van deze wet worden als uitgaven voor verkiezingspropaganda 
beschouwd, alle uitgaven en financiële verbintenissen voor mondelinge, schriftelijke, auditieve en 
visuele boodschappen die erop gericht zijn het resultaat van een politieke partij en haar kandidaten 
gunstig te beïnvloeden en die naargelang van het geval verricht worden tijdens de periode van vier 
maanden voor de verkiezingen georganiseerd met toepassing van artikel 105 van het Kieswetboek 
of, in het geval van buitengewone verkiezingen tijdens de periode die aanvangt op de dag van 
de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit houdende bijeenroeping 
van de kiescolleges voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en eindigt op de dag van de 
verkiezingen. 

Wat wordt er verstaan onder verkiezingspropaganda?

 

 

 

Art. 5. § 1. Gedurende de termijn bepaald bij artikel 4 § 1 mogen de politieke partijen en de 
kandidaten evenals derden die propaganda wensen te maken voor politieke partijen of kandidaten:

1° geen gebruik maken van commerciële reclameborden of affiches;
2° geen gebruik maken van nietcommerciële reclameborden of affiches groter dan 4 m2;
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3° geen gadgets verkopen noch gadgets of geschenken uitdelen, ongeacht de wijze van 
verspreiding en onverminderd artikel 184 van het Kieswetboek, tenzij aan de kandidaten en 
de personen die met toepassing van artikel 4, § 3, 1°, onbezoldigd verkiezingspropaganda 
voeren ten voordele van politieke partijen en kandidaten. Onder gadgets worden verstaan alle 
voorwerpen, uitgezonderd drukwerk op papier of op enige andere informatiedrager met een 
uitsluitend opiniërende of illustrerende politieke boodschap, die als souvenir, accessoire, snuisterij 
of gebruiksvoorwerp worden gebruikt, en waarvan diegene die het uitdeelt hoopt dat degene 
die het ontvangt het zal aanwenden voor het normale gebruik waarvoor het is bestemd en bij die 
gelegenheid telkens opnieuw de boodschap zal zien die op het voorwerp is aangebracht; 

4° geen commerciële telefooncampagnes voeren;
5° geen commerciële reclamespots op radio, televisie en in bioscopen verspreiden. 
6° geen sponsoring ontvangen waarbij het bedrag of de waarde van de producten per sponsor 

de som van 2.000 euro overschrijdt.

Deze wet geldt niet het hele jaar, maar enkel in ‘de termijn bepaald bij artikel 4 § 1’. Hoe heet 
die periode en wanneer begint die periode bij de verkiezingen in 2019? 

 

Wat wordt er verstaan onder gadgets?

 

2  Bespreek: zijn deze uitgaven toegestaan in de aanloop naar de 
Vlaamse verkiezingen?

• Omar Chadraou gaat in de kerstvakantie van deur tot deur met Marokkaanse proevertjes.  
Tijdens het uitdelen vertelt hij de mensen over het programma waarmee zijn partij naar de 
komende Vlaamse verkiezingen trekt.

• Partij IedereenMee trekt € 25.000 uit voor een hippe reclamespot die gedurende de krokusvakantie 
te zien zal zijn in de bioscoop voor elke filmvertoning.

• Half april laat de zaakvoerder van een groot bedrijf weten dat hij uit sympathie de kosten voor het 
bijdrukken van verkiezingsflyers van een partij ter waarde van € 5.000 voor zijn rekening wil nemen.
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Oefening 15

De zetelverdeling

Lees in de brochure punt 5.1. De verdeling van de zetels. Beantwoord daarna de vragen en  
los de oefening op.

Op welke manier gebeurt de zetelverdeling in België?

 

 

Leg uit hoe het komt dat het zetelaantal in het Vlaams Parlement verschilt per provincie. 

 

 

 

 

Wat is de impact van de kiesdrempel op de vertegenwoordiging in het Vlaams Parlement?

 

 

 

Bekijk voor je eigen kieskring de resultaten van de Vlaamse Verkiezingen 2014 op  
https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2014 en http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/

Hoeveel ingeschreven kiezers waren er in je kieskring?  

Hoeveel stemmen werden er uitgebracht?  

Hoeveel geldige stemmen werden er uitgebracht?  

Hoeveel blanco en ongeldige stemmen werden er uitgebracht?  

Wat was de kiesdrempel?  

Welke partijen haalden de kiesdrempel niet?  

 

Hoeveel zetels waren er te verdelen?  
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Vervolledig de tabel voor de partijen die de kiesdrempel halen en voer de berekeningswijze van 
het systeem D’Hondt uit.

Lijst

Aantal 
geldige 
stemmen

Noemer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wat was de kiesdeler?  

Formuleer in een volzin wat dat betekende voor de partijen:

 

 

Welke partijen krijgen hoeveel zetels?  

Om dit te bepalen ga je nu kijken naar de quotiënten in de tabel.

Wie heeft het grootste quotiënt?  krijgt de eerste zetel
Wie heeft het tweede grootste quotiënt?  krijgt de tweede zetel
Wie heeft het derde grootste quotiënt?  krijgt de derde zetel
Enzoverder tot alle zetels verdeeld zijn.

Zitten er in jouw klas mensen uit een andere kieskring? Vergelijk jullie resultaten dan met elkaar.
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Oefening 16

Ken je Vlaamse volksvertegenwoordigers

Een evenwichtige afspiegeling van het volk? Parlementsleden worden ook volksvertegenwoordigers 
genoemd: ze vertegenwoordigen het volk in het parlement. In een ideale wereld is die vertegen-
woordiging een afspiegeling van de samenleving. 

Ga na hoe het Vlaams Parlement is samengesteld.

www.vlaamsparlement.be > Volksvertegenwoordigers. Klik door naar je eigen 
kieskring. Bekijk alle volksvertegenwoordigers uit je kieskring en turf volgende 
parameters:

Geslacht Leeftijd Ander 
kenmerk

Man Vrouw <30 30-50 >50

Bereken en bespreek de verhoudingen binnen de verschillende parameters.

Kieskring:  

Totale aantal volksvertegenwoordigers in deze kieskring:  

Verhoudingen op basis van geslacht:  

Verhoudingen op basis van leeftijdscategorieën:  

Conclusie: 

 

Zijn er nog andere persoonskenmerken die je belangrijk vindt om een representatief parlement 
te hebben? Vul aan in de tabel en turf.

Surf 
naar

www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers
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TIP

Ken je volksvertegenwoordigers

De parlementsleden uit jouw kieskring vertegenwoordigen … jou. Het loont dus de moeite om kennis 
te maken met ‘jouw’ volksvertegenwoordigers. Kies er willekeurig twee uit en kom meer over hen te 
weten door de onderstaande tabel in te vullen. Je vindt de Vlaamse volksvertegenwoordigers uit jouw 
kieskring op https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/kieskring 

Bij de meeste volksvertegenwoordigers kun je doorklikken naar hun persoonlijke 
website of sociale media accounts.

Naam

Partij

Welke thema’s 
volgt hij/zij in het 
parlement? Van 
welke commissies 
is hij/zij lid?

Wat doet hij/zij 
buiten zijn/haar 
werk als politicus?

Andere 
interessante 
weetjes
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Oefening 17

Coalitievorming

Hieronder vind je de tabel van de verkiezingsuitslag voor het Vlaams Parlement in 2014.

Nr Lijst Stemmen % Zetels

13 N-VA 1.339.944 31,88% 43

15 CD&V 860.684 20,48% 27

7 OpenVld 594.468 14,15% 19

12 sp.a 587.903 13,99% 18

2 Groen 365.782 8,70% 10

3 Vlaams Belang 248.839 5,92% 6

17 PVDA+ 106.116 2,53% 0

11 U F 34.729 0,83% 1

Piratenpartij 25.986 0,62% 0

GENOEG 10.612 0,25% 0

R.O.S.S.E.M. 9.935 0,24% 0

ROEL 5.230 0,12% 0

VCP 5.026 0,12% 0

MAMA 3.227 0,08% 0

SD&P 2.853 0,07% 0

V.I.T.A.L. 617 0,01% 0

PENSIO(E)N PLUS 482 0,01% 0

4.202.433 100,00% 124

Stemmen

aantal % %

Ingescheven kiezers 4.779.144 100 /

Uitgebrachte stemmen 4.422.012 92,53 100

Geldige stemmen 4.202.433 / 95,03

Blanco en ongeldige stemmen 219.579 / 4,97
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1  Zet de zetelverdeling uit op de plattegrond 

(elk vakje staat voor 1 zetel)
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2  Vorm een coalitie met de coalitiekiezer 

https://www.dekrachtvanjestem.be/coalitiekiezer

Controleer aan de hand van de staafdiagrammen2 hierna of jouw coalitie realistisch is en kans op 
slagen heeft. Leg uit waarom wel of waarom niet.

2 Bron: Hoe diep is het coalitie-water? De inhoudelijke verschillen tussen de partijen op basis van de stellingen van Stemtest 
2014 (Walgrave, et al.). In dit onderzoek werd op basis van meer dan 200 stellingen nagegaan in welke mate de partijen van 
elkaar verschillen, of op elkaar lijken.

Surf 
naar
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Surf 
naar

3  Bespreek ook minder voor de hand liggende mogelijkheden. En noteer 
je bedenkingen. Hou hierbij rekening met een aantal ongeschreven 
regels van de coalitievorming:

• Hoe meer partijen, hoe moeilijker regeren.

• Liever een ruime meerderheid, dan een te krappe meerderheid.

• De Vlaamse partijen maakten meer dan 20 jaar geleden een afspraak om geen bestuurs-
akkoorden te sluiten met het toenmalige Vlaams Blok (nu Vlaams Belang).  
Dit gebeurde nadat het Vlaams Blok 70 voorstellen deed over het migrantenbeleid.  
De andere Vlaamse partijen veroordeelden die voorstellen in een resolutie, omdat ze discri-
minaties invoeren en in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1032025 en https://www.vrt.be/vrtnws/
nl/2016/11/30/vijf_vragen_overhetcordonsanitaire-1-2831927/

Coalitiepartijen Aantal zetels Bedenkingen

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1032025
www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/11/30/vijf_vragen_overhetcordonsanitaire-1-2831927
www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/11/30/vijf_vragen_overhetcordonsanitaire-1-2831927
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4
 
Coalities krijgen vaak een naam 

Denk maar aan de term ‘klassieke tripartite’, die gebruikt wordt voor een coalitie tussen de 
Open Vld, sp.a en CD&V. Andere namen verwijzen naar de kleuren van de deelnemende politieke 
partijen. Zo verwijst de term ‘regenboogcoalitie’ naar een samenwerking tussen (bijna) alle partijen. 
Naar welke (al dan niet hypothetische) samenwerkingen verwijzen deze namen?

Paarse coalitie:  

Zweedse coalitie:  

Olijfboomcoalitie:  

Kijk eens terug naar de coalities die jij gevormd hebt. Welke naam zou je aan jouw coalitie kunnen 
geven? Je mag zelf ook een toepasselijke naam verzinnen. Verklaar je keuze.

Coalitie:  

Naam:  

Verklaring:  
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Oefening 18

Onderhandeling versus debat

Bij een debat proberen de deelnemers anderen te overtuigen van hun eigen mening, ze proberen 
het debat te ‘winnen’.
Bij een onderhandeling proberen de deelnemers oplossingen te vinden voor problemen die voor 
iedereen aanvaardbaar zijn. De bedoeling van een onderhandeling is dus om tot een consensus te 
komen en dat betekent in vele gevallen water bij de wijn doen.

De regels van een onderhandeling:

• Luister actief naar de argumenten van anderen.

• Probeer alle kanten van het probleem te zien.

• Wees kritisch over de inhoud en de argumenten, niet over de persoon achter de mening.

• Houd niet krampachtig vast aan je oorspronkelijke standpunt. De bedoeling is niet om te 
‘winnen’, maar om tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden.

Thema  
Kortere zomervakanties in het onderwijs

1  Werk in groepjes van vier. Ieder groepslid bestudeert enkele bronnen. Vertel daarna aan 
elkaar wie welk standpunt heeft en welke argumenten daarvoor gebruikt werden.  
Vul eventueel aan met eigen bevindingen of zoek extra argumenten op het internet.  
Besteed aandacht aan argumenten pro én contra en bekijk het probleem vanuit 
verschillende hoeken (pedagogisch, toeristisch, economisch, …).

2  Voer in gemengde groepen van 6 tot 8 leerlingen een onderhandeling. Het lot bepaalt of je 
pro of contra bent. Het doel van de onderhandeling is tot een consensus te komen. Schrijf 
jullie voorstel op. Selecteer ook de drie argumenten die het zwaarst hebben gewogen op 
jullie beslissing.

3  Vergelijk jullie voorstel met dat van de andere groepen. Kwamen jullie tot dezelfde 
conclusie? Welke argumenten gaven de doorslag? Verschilden die van groep tot groep?

Bronnen 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/08/29/zijn-twee-maanden-zomervakantie-te-lang-/
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/standpunten/Documents/Schoolvakanties.pdf
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170712_02968989
https://www.partena-professional.be/nl/infoflashes/2016/helft-van-werkende-belgen-wil-
zomervakantie-in-het-onderwijs-inkorten/
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Touroperator Thomas Cook vraagt zich af of het niet beter is om de schoolvakanties in Vlaan-
deren en Wallonië te spreiden. Met een afwijkende vakantieregeling krijgen reis organisatoren 
een langere periode die interessant is voor klanten, is het argument. (…) Baptiste van Outryve, 
woordvoerder van Thomas Cook: “Prijzen ontstaan op basis van vraag en aanbod. De consu-
ment zou daarom baat hebben bij een gespreide vakantie periode.” Concurrent Jetair is geen 
vragende partij om de vakantieperiodes in ons lang te gaan spreiden. Een spreiding zou de 
druk op bepaalde vlucht- en hotelcapaciteiten kunnen verlagen, maar de impact daarvan is van-

daag nog niet bewezen en moet nog voort worden onderzocht, luidt het in een persbericht.  

Bron: Heylen , K. (6 januari 2014). Is splitsing van vakantieperiodes beter? Geraadpleegd 
op 13 augustsu 2018, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2014/01/06/is_splitsing_
vanvakantieperiodesbeter-1-1824887/

Onderzoeker Karel de Grote-hogeschool Wouter Smets: “Door in de laatste twee weken van 
augustus op maat van de leerlingen in kwestie te werken aan leerachterstand, studeervaardig-
heden of discipline, kunnen die leerlingen alsnog klaargestoomd worden voor het komende 
schooljaar. Ook zaken zoals weerbaarheidstraining of taalachterstand, waarvoor tijdens het 
schooljaar soms te weinig tijd gemaakt wordt, zouden in deze lessen aan bod kunnen komen.  

Zo nodig kunnen hieraan toegangsproeven in de vorm van herexamens gekoppeld worden.”  

Bron: Smets, W. (1 september 2015). Een kortere zomervakantie kan je schooljaar redden. 
Geraadpleegd op 13 augustus 2018, https://www.standaard.be/cnt/dmf20150831_01842590

Pedagoog Martin Valcke van de UGent: “Onze zomervakantie duurt nu veel te lang. Voor min-
stens 35 procent van de leerlingen leidt dat tot een terugval in de schoolresultaten. Vooral bij 
leerlingen die het al moeilijk hebben en thuis bijvoorbeeld geen Nederlands spreken. Boven-
dien beginnen leerlingen zich op het einde van de vakantie te vervelen en hebben ze opnieuw 

nood aan structuur.”   

Bron: Vancaeneghem, J. (13 november 2015). Kortere zomervakantie, maar meer vrijaf in mei. Het 
Belang van Limburg

De Vlerick Business School werkte in opdracht van touroperator Thomas Cook een radicaal 
nieuw model uit voor schoolvakanties in ons land. Een model dat onze samenleving jaarlijks 
38 miljoen euro moet opleveren. (…) Als er meer momenten zijn waarop we met vakantie kun-
nen, zouden we minder in de file staan. Dat betekent een verhoging van de productiviteit en 
een economische winst tot 24 miljoen euro. De overige 12 miljoen halen de onderzoekers uit 
een vermindering van de kosten voor de gezondheidszorg. Ze gaan ervan uit dat een betere 
vakantiespreiding het aantal burn-outs en stressgevallen bij leraars tot 25 procent kan vermin-

deren. In 2012 vielen bijna 16.000 leerkrachten tijdelijk uit door psychosociale problemen.   

Bron: Vancaeneghem, J. (13 november 2015). Kortere zomervakantie, maar meer vrijaf in mei. Het 
Belang van Limburg

www.vrt.be/vrtnws/nl/2014/01/06/is_splitsing_vanvakantieperiodesbeter-1-1824887/
www.vrt.be/vrtnws/nl/2014/01/06/is_splitsing_vanvakantieperiodesbeter-1-1824887/
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Oefening 19

Actoren in de politieke besluitvorming

Bestudeer het schema van de politieke besluitvorming hieronder en lees de nieuwsberichten. Welke 
organisaties en actoren nemen deel aan het debat over het statiegeld en de afvalproblematiek (en bij 
uitbreiding aan het debat over ons milieu)? Waar horen ze thuis in het schema?
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VRT NWS, zoekterm ‘statiegeld’. Geraadpleegd op 23 juli 2018, 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/#

Bronnen
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Synthese 

• Vertrekken de verschillende belangengroepen vanuit dezelfde analyse?

• Tekent er zich eensgezindheid af over de mogelijke oplossing voor het probleem? Waarom (niet)?

• Wie beslist er uiteindelijk over een mogelijke oplossing?

• Is er intussen al een oplossing uit de bus gekomen?

• Welke factoren (en dus bij uitbreiding ook belangengroepen) hebben de doorslag gegeven in  
de besluitvorming?
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