
 

 

DOCENTENHANDLEIDING STEM MAGAZINE HAVO|VWO GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met behulp van het magazine STEM Gemeenteraadsverkiezingen voor havo/vwo kunt u in de les aandacht 

besteden aan de verkiezingen van woensdag 21 maart 2018. In deze handleiding vindt u: 

1. toelichtingen bij enkele onderdelen van het magazine | pag. 2 

2. extra opdrachten met ‘stemwijzerstellingen’ | pag. 2-5 

3. audiovisueel materiaal rond de gemeenteraadsverkiezingen | pag. 6 

4. extra’s om op andere wijze aandacht aan de verkiezingen te besteden | pag. 7 

 

  



 

 

1 TOELICHTINGEN 

HIER GEBEURT HET (P. 3-4)  

De afgebeelde raadszaal is die van de gemeente Leiden. ProDemos heeft een speciaal programma 

Klassenbezoek@gemeentehuis voor een bezoek aan de raadszaal in uw eigen gemeente. Zie 

https://www.prodemos.nl/voor-scholen/voor-het-voortgezet-onderwijs/klassenbezoek-gemeentehuis/ 

WAT VERDIENT EEN RAADSLID? (P. 19)  

De volledige staffel met vergoedingen voor raadsleden is bijvoorbeeld te vinden op 

http://www.raadslid.nu/content/vergoeding-en-onkosten 

GEMIDDELDE TIJDSBESTEDING RAADSLID (P. 19)  

De gemiddelde tijdsbesteding van 15,9 uur is bekend geworden door een rapport van de Raad voor het 

openbaar bestuur dat dat getal in de titel droeg: http://www.rob-rfv.nl/documenten/advies_15_9_uur.pdf 

Inmiddels is uit het nationaal raadsledenonderzoek over 2016 Daadkracht voor de overheid gebleken dat het 

gemiddelde nog iets is gestegen, naar 16 uur.  

Bron: http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/factsheet_nro_2017.pdf 

WIST JE DAT? (P. 19)  

Om te zien hoe veel (of juist weinig) stemmen er nodig zijn voor een zetel in de eigen gemeenteraad kunt u de 

Databank Verkiezingsuitslagen van de Kiesraad raadplegen: www.verkiezingsuitslagen.nl 

2 EXTRA OPDRACHTEN  

OVER DE LIJN (MET ALGEMENE STELLINGEN) 

KORTE OMSCHRIJVING 

Leerlingen vergelijken aan de hand van stellingen hun eigen standpunten met die van politieke partijen. 

Met of zonder gemeentelijke StemWijzer 

Als er een gemeentelijke StemWijzer beschikbaar is, kunt u de stellingen daarvan gebruiken bij deze 

opdracht. Leerlingen vergelijken dan hun standpunten met die van de partijen die in de gemeente 

meedoen aan de verkiezingen.  

Als er geen gemeentelijke StemWijzer is, kunt u deze zelfde werkvorm gebruiken, met meer algemene 

stellingen waaruit u een selectie kunt maken. 

LEERDOELEN 

 De leerlingen weten op welke partijen ze kunnen stemmen.  

 De leerlingen realiseren zich dat mensen verschillende belangen hebben en verschillende 

standpunten innemen. Die verschillen zie je terug bij politieke partijen. 

 Ze weten dat het soms best ingewikkeld is om een keuze te maken. Daarvoor moet je je verdiepen in 

wat de politieke partijen willen. 

https://www.prodemos.nl/voor-scholen/voor-het-voortgezet-onderwijs/klassenbezoek-gemeentehuis/
http://www.raadslid.nu/content/vergoeding-en-onkosten
http://www.rob-rfv.nl/documenten/advies_15_9_uur.pdf
http://www.raadslid.nu/sites/www.raadslid.nu/files/redactie/factsheet_nro_2017.pdf
http://www.verkiezingsuitslagen.nl/


 

 

DUUR 

15-20 minuten 

BENODIGDHEDEN 

 

 PowerPoint met de stellingen. Bepaal van tevoren afhankelijk van de tijd hoeveel stellingen u 

behandelt, en welke. Het staat u vrij stellingen aan te passen en/of toe te voegen. 

 Schildersplakband of duct tape om de ruimte in tweeën te verdelen 

STAPPENPLAN 

 

1. Maak in de ruimte 2 vakken: een ‘eens’- en een ‘oneens’-vak, bijvoorbeeld door met tape een lijn te 

trekken. Laat de deelnemers zien wat het eens-vak is en wat het oneens-vak is. Op de PowerPoint 

staat steeds links ‘eens’ en rechts ‘oneens’. 
2. Leg uit dat alle politieke partijen verschillende ideeën hebben voor Nederland. Wat de ene partij een 

goed idee vindt, vindt de andere partij misschien een slecht idee. Dat is een weerspiegeling van wat 

mensen in de gemeente vinden.  

3. Laat de deelnemers een stelling op de PowerPoint zien. Lees deze voor. Vraag de deelnemers hun 

positie in te nemen in het eens- of oneens-vak. Twijfelaars mogen eventueel in het midden gaan staan. 

4. Vraag uit beide vakken een deelnemer om een korte toelichting. Vraag daarna de twijfelaars alsnog 

een keuze te maken.  

5. Geef zo mogelijk een paar voorbeelden van partijen die het met de stelling eens of juist oneens zijn. 

 

OVERZICHT VAN DE STELLINGEN 

 

1. De winkels moeten op zondag open mogen. 

2. De gemeente kan beter bezuinigen op bibliotheken dan op zwemles voor kinderen. 

3. Parkeren in het centrum moet goedkoper worden. 

4. Buren, vrienden en familie moeten meer zorgen voor oudere en zieke mensen. 

5. De gemeente moet belangrijke besluiten eerst overleggen met de inwoners. 

6. Er moeten meer beveiligingscamera’s op straat komen. 
7. De gemeente moet kermis in de binnenstad verbieden. 

8. Kantoren moeten worden omgebouwd tot woningen. 

9. De gemeente moet de hondenbelasting afschaffen. 

10. De gemeente moet meer opdrachten geven aan bedrijven waar mensen met een beperking werken. 

11. Als je een uitkering hebt, moet je vrijwilligerswerk doen voor de gemeente. 

12. De gemeente moet coffeeshops sluiten. 

U vindt de PowerPoints in onze Toolbox First Time Voters: www.prodemos.nl/toolboxftv 

 

  

https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2017/11/Over-de-lijn-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pptx
http://www.prodemos.nl/toolboxftv


 

 

KRACHTENVELD GEMEENTE 

KORTE OMSCHRIJVING 

Het Krachtenveld Gemeente is een schematische weergave van de gemeente. Het geeft inzicht in de positie 

van de gemeente binnen het staatsbestel, en geeft de verhoudingen binnen en buiten het gemeentebestuur 

weer. 

Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden en 

elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de deelnemers de verschillende onderdelen in op de juiste plek in 

het Krachtenveld. 

LEERDOEL 

De deelnemers weten uit welke onderdelen het gemeentebestuur bestaat en hoe deze onderdelen zich 

intern en extern tot elkaar verhouden. 

DUUR 

30-45 minuten 

BENODIGDHEDEN 

 Het invulschema vindt u online op http://visueel.prodemos.nl/krachtenveld/gemeente/index.html 

 U kunt ook een blanco werkblad downloaden en uitreiken: https://www.prodemos.nl/wp-

content/uploads/2017/06/Blanco-werkblad-Krachtenveld-gemeente.pdf 

 En een nakijkblad: https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2017/06/Nakijkblad-krachtenveld-

Gemeente-instructie.pdf 

UITVOERING 

U kunt dit krachtenveld door de leerlingen (individueel of groepsgewijs) laten invullen op het digibord met 

behulp van de online versie, of gebruikmaken van prints met het invulschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visueel.prodemos.nl/krachtenveld/gemeente/index.html
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2017/06/Blanco-werkblad-Krachtenveld-gemeente.pdf
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2017/06/Blanco-werkblad-Krachtenveld-gemeente.pdf
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2017/06/Nakijkblad-krachtenveld-Gemeente-instructie.pdf
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2017/06/Nakijkblad-krachtenveld-Gemeente-instructie.pdf


 

 

FORMATIESPEL 

KORTE OMSCHRIJVING 

Na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor de formatie: er moet een nieuwe coalitie komen. 

Onderhandelingen voor een nieuwe coalitie nemen tijd in beslag. Soms zijn kiezers teleurgesteld omdat 

beloften uit de verkiezingsprogramma’s niet worden nagekomen. Omdat de partijen moeten samenwerken, 
moeten ze echter onderhandelen en compromissen sluiten. In dit onderhandelingsspel ervaren de leerlingen 

hoe dat gaat.  

LEERDOEL  

De leerlingen ontdekken hoe moeilijk het kan zijn een compromis te sluiten. Ze ervaren dat politieke partijen 

de plannen die ze in hun verkiezingsprogramma presenteren niet altijd (helemaal) kunnen uitvoeren omdat ze 

samenwerken met andere partijen. 

DUUR 

45 - 60 minuten 

BENODIGDHEDEN  

 De handleiding vindt u online op https://www.jongerenkamer.nl/files/Handleiding-Formatiespel-1.pdf  

 6 filmpjes, te vinden op https://jongerenkamer.nl/het-formatiespel/samenwerken/   

 Per groepje (ronde 1 en 2) 

o 1 stellingenformulier 

o pen en papier 

 Per twee groepjes (ronde 4) 

o 1 scoreformulier, te vinden op 

https://www.jongerenkamer.nl/files/Formatiespel_Scoreformulier.pdf  

  

https://www.jongerenkamer.nl/files/Handleiding-Formatiespel-1.pdf
https://jongerenkamer.nl/het-formatiespel/samenwerken/
https://www.jongerenkamer.nl/files/Formatiespel_Scoreformulier.pdf


 

 

3 AUDIOVISUEEL MATERIAAL 

ANIMATIE SCHOLIERENVERKIEZINGEN(P. 24) 

Het stappenplan voor deelname aan de scholierenverkiezingen is ook te bekijken in de vorm van een animatie. 

Het filmpje is te bekijken op ons YouTubekanaal: https://youtu.be/3zCLFKV3IE4 en ook op 

www.scholierenverkiezingen.nl.   

 

FILMPJES GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018  

Op ons YouTubekanaal staan 6 animatiefilmpjes over de gemeenteraadsverkiezingen die u kunt gebruiken. Het 

staat u vrij uw les aan te kleden met een of meer filmpjes.  

De animatiefilmpjes geven antwoord op de volgende vragen: 

 

1. Wat doet de gemeente voor jou? 

 

 
 

2. Waarom zou je gaan stemmen? 

 

 
 

3. Hoe zit de gemeentepolitiek in elkaar? 

 

 
 

 

4. Wat gebeurt er met je stem? 

 

 
 

5. Hoe bepaal je waar je op stemt? 

 

 
 

6. Hoe moet je stemmen? 

 

 

https://youtu.be/3zCLFKV3IE4
https://scholierenverkiezingen.nl/Scholierenverkiezingen/Middelbare-school-mbo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8yT_kNUNZ6NeJTrssaI_zfvTygK5hTPB
https://youtu.be/eIL0GcocuyU
https://youtu.be/N5N4tccryiI
https://youtu.be/XSjClnKgJSQ
https://youtu.be/oRopyyD0DXI
https://youtu.be/deM4m5WtWW8
https://youtu.be/1Vd05_9EDxE
https://youtu.be/eIL0GcocuyU
https://youtu.be/N5N4tccryiI
https://youtu.be/XSjClnKgJSQ
https://youtu.be/oRopyyD0DXI
https://youtu.be/deM4m5WtWW8
https://youtu.be/1Vd05_9EDxE
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4 ANDERE ACTIVITEITEN 

ACTIVITEITEN VAN PRODEMOS  

Scholierenverkiezingen 

Hoe ziet de gemeenteraad eruit als jongeren het voor het zeggen hebben? Om hier achter te komen 

organiseert ProDemos in verkiezingstijd schaduwverkiezingen onder scholieren in het voortgezet en 

middelbaar beroepsonderwijs. Deze verkiezingen vinden plaats van woensdag 14 maart tot dinsdag 20 maart 

2018. Schrijf uw school nu in op www.scholierenverkiezingen.nl. Deelname is gratis! 

Onderwijskrant Actueel 

ProDemos verstuurt zes keer per jaar een digitale Onderwijskrant Actueel naar docenten die zich daarvoor 

opgeven. Daarin staan werkvormen, beeldmateriaal en lesideeën die aansluiten bij de actualiteit en passen 

binnen het curriculum. Na de verkiezingen verschijnt er een editie van de Onderwijskrant Actueel met 

werkvormen over de verkiezingsuitslagen.  

Aanmelden kan gratis via: https://www.prodemos.nl/voor-scholen/voor-het-voortgezet-

onderwijs/lesmateriaal-voortgezet-onderwijs-en-mbo/onderwijskrant-actueel/ 

ACTIVITEITEN VAN DERDEN 

Nieuws in de klas 

Docenten kunnen op www.nieuwsindeklas.nl kosteloos gebruik maken van de Bezorgdienst voor docenten 

zodat twee weken lang alle verschillende nieuwstitels die aangesloten zijn bij Nieuws in de klas, op school of bij 

de docent thuis bezorgd worden. De Nieuwsservice Digitaal geeft toegang tot het nieuws via Blendle of via 

directe toegang. De coupons die op welk gewenst moment ingezet kunnen worden geven vier weken toegang 

tot het nieuws voor docenten en leerlingen.  

Daarnaast kunnen docenten in het voortgezet onderwijs kosteloos gebruik maken van de Bezorgdienst voor 

leerlingen waarbij alle leerlingen gedurende twee weken een nieuwstitel naar keuze thuis ontvangen.  

Via Bestel direct doorloopt u de stappen om kosteloos de gewenste dag- en weekbladen te ontvangen. 

 

Vanaf 19 februari publiceert Nieuws in de klas opdrachten bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

WEBSITES OVER DE VERKIEZINGEN 

www.stemwijzer.nl  

Vanaf 21 februari zijn er weer StemWijzers. Kijk op StemWijzer.nl of jouw gemeente ook meedoet. Geef 

antwoord op 30 stellingen en zie met welke partijen je het vaakst eens bent.  

www.verkiezingsuitslagen.nl  

De Databank Verkiezingsuitslagen van de Kiesraad. De site van de Kiesraad biedt ook veel informatie over de 

gemeenteraadsverkiezingen via https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden 

 

 

http://www.scholierenverkiezingen.nl/
https://www.prodemos.nl/voor-scholen/voor-het-voortgezet-onderwijs/lesmateriaal-voortgezet-onderwijs-en-mbo/onderwijskrant-actueel/
https://www.prodemos.nl/voor-scholen/voor-het-voortgezet-onderwijs/lesmateriaal-voortgezet-onderwijs-en-mbo/onderwijskrant-actueel/
http://www.nieuwsindeklas.nl/
http://www.nieuwsindeklas.nl/nieuwsservice/bezorgdienst-voor-docenten/?ref=ProdemosDOE
https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/nieuwsservice-digitaal/?ref=ProDemosDOE
http://www.nieuwsindeklas.nl/nieuwsservice/bezorgdienst-voor-leerlingen/?ref=ProDemosDOE
http://www.nieuwsindeklas.nl/nieuwsservice/bezorgdienst-voor-leerlingen/?ref=ProDemosDOE
http://www.nieuwsindeklas.nl/bestel-direct/?ref=ProDemosDOE
http://www.stemwijzer.nl/
https://stemwijzer.nl/
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden

