
CAMPAGNE VOEREN VOOR DE EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN 

KORTE OMSCHRIJVING 

Leerlingen verdiepen zich in groepjes in de standpunten van verschillende politieke partijen die meedoen aan 

de Europese Parlementsverkiezingen van 2019. Dit doen ze door uit te zoeken wat de standpunten van een 

partij zijn over een bepaald Europees onderwerp en hier vervolgens campagnemateriaal bij te maken voor deze 

partij. Leerlingen kunnen kiezen uit een poster, een verkiezingsfilmpje of een speech. Uiteindelijk mogen de 

leerlingen stemmen welke campagne ze het beste vinden en op welke partij ze op inhoudelijke gronden zouden 

stemmen. 

LEERDOELEN 

 Leerlingen kennen standpunten van verschillende politieke partijen die meedoen aan de Europese 

Parlementsverkiezingen. 

 Leerlingen leren op welke manier je een (politieke) boodschap het beste over kunt brengen. 

BENODIGDHEDEN 

 Per groepje één setje werkbladen 

 Internettoegang voor de leerlingen om informatie over de partijen op te zoeken. 

 Materialen voor het maken van de campagne: 

o Poster: Grote vellen (bijv. twee A3-vellen aan elkaar maken), stiften, scharen, afbeeldingen 

(evt. via computer en printer), lijm, etc. 

o Verkiezingsfilmpje: Mobiele telefoon met camera, camera en eventueel een 

bewerkingsprogramma op de computer. 

o Speech: Papier en pen. 

 Eventueel: Stemstrookjes. 

DUUR 

Anderhalf tot twee lessen à 50 minuten
1
 

VOORBEREIDING VOOR DOCENT 

 Print of kopieer de werkbladen voor de leerlingen, elk groepje van ongeveer 4 leerlingen gaat aan de 

slag met één politieke partij. U kunt deze partijen vooraf zelf bepalen, maar u kunt ook alle partijen 

uitprinten en de leerlingen zelf laten kiezen in de eerste les. 

 Zorg dat de klas zo is ingedeeld dat leerlingen gemakkelijk in groepjes van ongeveer 4 leerlingen 

kunnen werken. 

 Leg de materialen die nodig zijn voor het maken van de campagne klaar (zie benodigdheden). 

 Eventueel: Print de stemstrookjes en knip deze uit (zie les 2). 
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 U kunt er natuurlijk voor kiezen deze opdracht grootser aan te pakken en hier meer tijd aan te besteden. 



HANDLEIDING 

LES 1 

 Vertel dat er op 23 mei Europese Parlementsverkiezingen zijn. We kiezen dan onze 

volksvertegenwoordigers in de Europese Unie. 

 Vertel de leerlingen dat ze zich daarom gaan verdiepen in de standpunten van de verschillende 

politieke partijen die strijden om de gunst van de kiezer. Dit gaan ze doen door campagnemateriaal te 

maken voor één van de politieke partijen. 

 Verdeel de klas in groepjes van ongeveer 4 leerlingen en geef elk groepje de werkbladen van één van 

de partijen.
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 U kunt zelf bepalen welk groepje welke partij krijgt, maar u kunt natuurlijk ook de 

groepjes laten kiezen. Zorg er wel voor dat er niet meerdere groepjes zijn met dezelfde partij.  

 Doorloop met de leerlingen de verschillende stappen. Beantwoord eventuele vragen die leerlingen 

naar aanleiding hiervan hebben. 

 Vertel de leerlingen dat ze eerst aan de slag gaan met stap 1 en stap 2. Bij stap 2 hebben de leerlingen 

internettoegang nodig, bijvoorbeeld via laptops. Help leerlingen, indien nodig, met het vinden van 

bijvoorbeeld een verkiezingsprogramma van een partij.  

 Zorg ervoor dat leerlingen pas verder gaan naar stap 3 en 4 als ze van u een akkoord hebben gekregen 

op stap 1 en 2. Dit om ervoor te zorgen dat er genoeg aandacht wordt besteed aan stap 2.  

 Geef aan het einde van de les aan dat ze tijdens de volgende les hun poster, verkiezingsfilmpje of 

speech gaan presenteren. Deze moet dus voor het begin van de volgende les af zijn. 

LES 2 

 Laat elk groepje zijn poster, verkiezingsfilmpje of speech presenteren.  

 Vertel van tevoren dat de leerlingen aan het eind individueel mogen stemmen. Ze mogen 2 stemmen 

uitbrengen: 

o 1 voor de beste campagne: welk groepje zouden de leerlingen inhuren als campagneteam, als 

ze zelf kandidaat waren voor de verkiezingen? 

o 1 voor de partij met de beste standpunten: met welke partij zijn ze het ‘t meest eens, aan de 

hand van wat ze gehoord hebben van andere groepjes?  

 Stemmen kunt u doen via de stemstrookjes die bijgevoegd zijn in deze handleiding. Deze kunt u zelf 

kopiëren en uitknippen. Vertel de leerlingen dat ze bij het stemmen voor de beste campagne niet op 

hun eigen partij mogen stemmen. Dit kunt u controleren doordat op de stemstrookjes de partij staat 

waar de leerlingen zelf bij horen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alle groepjes een leeg 

papiertje te geven, zonder partijaanduiding, en alleen mondeling aan te geven dat ze niet op zichzelf 

mogen stemmen bij het kiezen van de beste campagne. 

 Vraag twee leerlingen naar voren om samen met u de stemmen te tellen en de tussenstand bij te 

houden op het bord.  

 Bespreek met de leerlingen na waarom ze wel/niet op bepaalde campagnes/partijen hebben gestemd. 
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 We hebben werkbladen gemaakt voor alle huidige Nederlandse partijen die zetels hebben in het Europees 

Parlement en voor partijen die dat nog niet hebben, maar al wel vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. 



STEMSTROOKJES 

 

 

Groepje: D66 
 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 
 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 

Groepje: CDA 
 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 

 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 

Groepje: PVV 
 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 
 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 

Groepje: VVD 

 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 
 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 

Groepje: SP 
 

De partij met de beste campagne:      ___________________ 
 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 

Groepje: PvdA 
 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 
 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 
 



STEMSTROOKJES 

 

 

Groepje: CU-SGP 
 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 
 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 

Groepje: GroenLinks 
 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 

 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 

Groepje: Partij voor de Dieren 
 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 
 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 

Groepje: 50PLUS 

 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 
 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 

Groepje: DENK 
 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 
 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 

Groepje: Forum voor Democratie 
 

De partij met de beste campagne:       ___________________ 
 

De partij met de beste standpunten:  ___________________ 
 

 


