
OPENINGSONDERDEEL PRODEMOS SCHUIFT AAN: DEMOCRATIE LEEFT! - FEIT OF FABEL 

DOELGROEP 

 Volwassenen  

KORTE OMSCHRIJVING 

Deze werkvorm is een introductie. Het geeft de begeleider een indicatie van het kennisniveau van de 

deelnemers en van de houding van deelnemers ten opzichte van politiek, en politici. 

Deelnemers krijgen stellingen voorgelegd en geven met rood-groene kaarten aan of zij denken dat de 

stelling een feit of een fabel is.  

LEERDOEL 

Deelnemers begrijpen waar negatieve gevoelens over bepaalde politieke praktijken vandaan kunnen 

komen. En deelnemers beseffen dat sommige, breed gehoorde, kritieken over ons politieke systeem 

niet juist zijn. 

DUUR 

15 minuten 

VOORBEREIDING 

Deel rood-groene kaarten uit. 

MATERIAAL. 

 Rood-groene kaarten (voor elke deelnemer 1) 

 PowerPointpresentatie op USB  

DIFFERENTIATIE 

Afhankelijk van de groep kan meer of minder uitleg gegeven worden ter verduidelijking van het juiste 

antwoord. Vermijd de woorden ‘feit’ en ‘fabel’ bij minder geletterde groepen. Noem het daar 
gewoon ‘waar’ of ‘niet waar’.  

HANDLEIDING 

1. Leg uit dat je 8 stellingen voor gaat leggen aan de groep, waarbij het aan de deelnemers is om 

steeds te bedenken of die stelling een feit is of een fabel. Oftewel of zij denken dat het waar is of 

niet.  

 

2. Vraag na elke stelling aan een deelnemer waarom hij/zij denkt dat de stelling een feit of fabel is.  



ANTWOORDEN 

 

1. FEIT   Politici zijn vaker man dan vrouw. 

 

2. FABEL   Politici doen altijd precies wat ze in verkiezingstijd beloven. 

 

3. FABEL  Je mag iemand helpen in het stemhokje als hij/zij niet goed kan lezen en 

   schrijven. 

 

4. FEIT  De koning mag ook stemmen. 

 

5. FABEL    Politici kunnen voorkomen dat er ontslagen vallen bij bedrijven. 

 

6. FABEL   Als je niet gaat stemmen, gaat je stem naar de grootste partij. 

 

7. FEIT  Je kunt Tweede Kamerleden/ Raadsleden zelf een e-mail sturen. 

 

8. FEIT  Verstandelijk beperkten mogen stemmen. 

Extra toelichting: 

1. Dit is een feit. In de samenleving is ongeveer de helft van de mensen vrouw, terwijl gemiddeld 

maar 28 % van de gemeenteraadsleden vrouw is. In de Tweede Kamer zijn 56 vrouwelijke (37%) 

en 94 mannelijke Tweede Kamerleden (63%). In de gemeenteraad verschillen deze percentages 

per gemeente.  

2. Dit is een feit. Partijen moeten in Nederland altijd samenwerken. En dan is het logisch dat je soms 

ook iets voor elkaar doet (of nalaat). Kiezers zullen dat niet altijd leuk vinden, maar het hoort 

erbij. 

3. Dat is een fabel. Je moet altijd alleen het stemhokje in. Enige uitzonderingen zijn wanneer je een 

lichamelijke beperking hebt en hulp nodig hebt bij het stemmen. En kinderen die nog niet kunnen 

lezen mogen ook mee het stemhokje in. 

4. Dit is een feit. Hij heeft de Nederlandse identiteit en is 18 jaar of ouder. Hij mag dus ook gewoon 

zijn stem uitbrengen bij verkiezingen. Of hij dat ook doet is de vraag! Waarschijnlijk stemt hij niet, 

omdat hij politiek neutraal wil zijn.  

5. Dit is een fabel. Politici willen dat zoveel mogelijk mensen werken en zo min mogelijk mensen 

ontslagen worden. Helaas kunnen politici bedrijven niet dwingen om mensen in dienst te houden. 

Als je het niet eens bent met je ontslag, dan kun je naar de rechter stappen. 

6. Dit is een fabel. Het heeft helemaal geen invloed op de zetelverdeling. Alleen geldige stemmen 

tellen mee. 

7. Dit is een feit. Alle Tweede Kamerleden/Raadsleden hebben een e-mailadres dat gewoon op de 

website van de Tweede Kamer/ degemeente staat. Je kunt bij hen problemen aankaarten of 

dingen vragen. Vaak hebben ze ook een twitter-account, waarmee je contact kunt leggen. 

8. Dit is een feit. Iedereen ouder dan 18 jaar met een Nederlands paspoort of identiteitskaart mag 

stemmen.  


