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Stemmen met je voeten in de gemeente Vierweg  
(niveau 1 en 2)  
 
Korte omschrijving 
In de verzonnen gemeente Vierweg zijn 4 politieke partijen actief. Er worden 3 situaties 
geschetst. De studenten geven per situatie aan op wat voor manier zij invloed kunnen 
uitoefenen. Daarna stemmen de studenten (met de voeten) op 1 van de 4 fictieve lokale 
partijen (op basis van de standpunten die de partijen in deze situatie hebben). Ze mogen hun 
keuze toelichten en anderen proberen over te halen dezelfde keuze te maken of zelfs van 
standpunt te veranderen. De meerderheid beslist uiteindelijk. 
 
Leerdoelen 

• De studenten realiseren zich dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen. Daarnaast beseffen 
ze dat het cruciaal is om hierbij medestanders te verzamelen. 

• Studenten weten dat er in een gemeente politieke partijen zijn die elk verschillende 
standpunten hebben. 

• Studenten ervaren het proces van coalitievorming om een meerderheid te verkrijgen. 

• Studenten leren discussiëren en hun mening beargumenteren. 
 
Duur 
50 minuten  
 
Benodigdheden  

• 4 posters met partijnamen 

• Powerpoint Stemmen met je voeten in Vierweg en/of bijlage 1 en 2  
 
Hoe ga je te werk? 
 
Stap 1 
Hang in elke hoek van het lokaal een poster van een partij. Leg de studenten uit dat ze gaan 
stemmen op een partij door naar die hoek van het lokaal te lopen, waar de poster hangt van 
de partij van hun keuze.  
 
Stap 2 
De studenten lezen de 3 situaties (bijlage 1/Powerpoint dia 2).  
Er zijn 3 grote problemen in de gemeente Vierweg. 
A. Er is een gevaarlijke provinciale weg. 
B. Winkels verliezen klanten aan andere gemeenten. 
C. Jongeren zorgen voor overlast en vernielingen. 
 
Stap 3   
Vraag de studenten per situatie om in tweetallen op te schrijven wat zij zouden doen om (één 
van) deze onderwerpen onder de aandacht te brengen van de politiek.  
 
Je kunt de studenten vragen om zich bij probleem A in te leven in studenten, bij probleem B 
om zich in te leven in de winkeliers en bij probleem C om zich in te leven in de hangjongeren. 
 
Stap 4 
Bespreek de antwoorden. Bijvoorbeeld: brief schrijven, demonstreren, gemeenteraadslid 
bellen of mailen, de krant benaderen, de lokale televisie benaderen, handtekeningenactie. 
Welke methode zou het beste werken? Zijn de bedachte ideeën haalbaar? Is het een snelle 
methode om echt iets te bereiken? 
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Stap 5 
Politieke partijen maken keuzes. Zo ook de 4 partijen (dia 3 - 7) in Vierweg*. Leg de eerste 
situatie/afweging voor aan de studenten (dia 8). Laat de studenten ook zien wat de 4 partijen 
in Vierweg willen (dia 9).  
 
Je kunt de algemene standpunten van iedere partij bespreken (dia 3 - 7), maar dit hoeft niet. Je kunt 
ervoor kiezen om deze dia’s over te slaan om de vaart in dit onderdeel te houden. De studenten 
maken dan ook minder een keuze voor een partij voordat ze een situatie bekijken.  
 
Stap 6 
Laat de studenten nu kiezen voor een partij door naar de poster van die partij te lopen. Laat 
de studenten vervolgens discussiëren over hun keuze en treed tijdens de discussie op als 
gespreksleider. Vraag ze waarom ze ergens zijn gaan staan.  
Tip: Soms bepaalt een populaire student het stemgedrag van alle anderen: 

- Vraag de volgers een toelichting; 
- Deze student vragen de volgende stellingen voor te lezen. 

 
Stap 7 
Geef studenten nu de gelegenheid te wisselen van standpunt aan de hand van de gehoorde 
argumenten. Vraag de studenten die van standpunt wisselen waarom ze dit doen. Ze mogen 
niet meer dan één keer van plek veranderen.  
 
Stap 8 
Het aantal studenten dat bij een partij staat, is het aantal zetels van deze partij. De 
meerderheid beslist welk plan wordt aangenomen. Als geen enkel plan de meerderheid 
heeft, krijgen de studenten nog één keer de kans om over te lopen. 
 
Tips 
- Laat de studenten even wachten voordat zij ergens gaan staan. 
- Als alle studenten aan dezelfde kant van de zaal gaan staan: vraag met welke reden zij 

daar staan. Als blijkt dat iedereen het met elkaar eens is, ga je door met de volgende 
situatie. 

 
Stap 9: Herhaal stap 5 t/m 8 voor situatie 2 (zie dia 10 en 11) en voor situatie 3 (zie dia 12 
en 13).  
 
 
* In de gemeente Vierweg zijn 4 politieke partijen 
 
VRIJHEID VOOROP (VV)  Slogan: ‘Vrijheid voor allen’ 
De winkeliers in de gemeente moeten met rust gelaten worden. Problemen los je liever zelf 
op dan dat de politiek zich ermee gaat bemoeien. Er moeten minder regels komen, 
bijvoorbeeld over de openingstijden.  
 
GROENE KRACHT (GK) Slogan: ‘Dat kan groener!’ 
Fietsers moeten meer ruimte krijgen, dat is beter voor de natuur. Daarom moeten er meer 
rijwielpaden en minder asfaltwegen komen. 
 
PARTIJ SOCIAAL (PS) Slogan: ‘Opkomen voor elkaar’ 
De zwakkeren in de gemeente moeten meer geld krijgen. De rijken kunnen daar best extra 
voor betalen.  
 
JONGERENPARTIJ (JP) Slogan: ‘De jeugd heeft de toekomst’ 
Er moet geld komen voor een nieuw jongerencentrum, want dat is er nog niet en de jeugd 
verveelt zich. De JP wil meer geld voor jongeren. 
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Bijlage 1  Situaties 

 
A  Gevaarlijke provinciale weg 
 
Situatie  
Studenten uit Vierweg moeten elke dag de provinciale weg oversteken om op school te 
komen. Een maand geleden was er een ernstig ongeluk.  
 
Wat kun jij doen? 
Jullie zijn studenten uit Vierweg. Bedenk manieren om deze situatie onder de aandacht van 
de politiek te brengen. Hoe kunnen jullie zorgen dat de politiek iets doet aan deze situatie?  
 
 
 
 
B  Mega Mall 
 
Situatie 

• In Vierweg zijn geen grote winkels, zoals V&D, H&M en IKEA. De winkels in Vierweg 
verliezen steeds meer klanten aan andere gemeenten. 

• De wethouder heeft een plan. Hij wil een heel groot winkelcentrum, de ‘Mega Mall’, 
neerzetten in een natuurgebied net buiten het centrum van de gemeente Vierweg. 

• Winkeliers uit het centrum zijn tegen het plan. Zij zijn bang klanten te verliezen aan de 
grote, goedkopere winkels. 

 
Wat kun jij doen? 
Jullie zijn winkeliers en tegen de ‘Mega Mall’. Jullie willen deze situatie onder de aandacht 
van de politiek brengen. Hoe kunnen jullie zorgen dat de politiek iets doet aan deze situatie?  
 
 
 
 
 
C  Hangjongeren  
 
In Vierweg is overlast van hangjongeren. Ook zijn er veel vernielingen. Volgens de jongeren 
is er te weinig te doen in de gemeente, ze vervelen zich. De gemeenteraad wil een oplossing 
vinden. 
 
Wat kun jij doen? 
Jullie zijn jongeren uit de gemeente Vierweg. Jullie willen je standpunt onder de aandacht 
van de politiek brengen. Hoe kunnen jullie zorgen dat de politiek iets doet aan deze situatie?  
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Bijlage 2  Standpunten partijen Vierweg     
    
 
A Gevaarlijke provinciale weg 
 
• Studenten moeten elke dag de gevaarlijke provinciale weg oversteken. 
• Een maand geleden was er een ernstig ongeluk. 
• Er is al jaren veel overlast van jongeren in het winkelcentrum. 
• Er is geld beloofd voor het verbouwen van een oud café tot jongerencentrum De Soos. 
 
Wat willen de partijen?  
 

   Vrijheid Voorop 
Deze partij wil een jongerencentrum. De winkeliers hebben al lang genoeg last van 
hangjongeren. Dit moet eens stoppen! De provinciale weg moet even wachten. 
 
 

   Groene Kracht 
Deze partij wil een tunnel. Dat is veilig voor fietsers. Auto’s vervuilen de lucht minder met 
hun draaiende motor. Het jongerencentrum moet twee jaar wachten. 
 
 

   Partij Sociaal 
Deze partij wil een verkeerslicht bij de provinciale weg. Studenten kunnen dan veilig naar 
school. Het jongerencentrum moet één jaar wachten. 
 

   JongerenPartij 
Deze partij wil dat het jongerencentrum er eindelijk komt. Beloofd is beloofd. Extra 
borden neerzetten bij de provinciale weg kan wel. 
 
 
 

Voor welke partij kies jij?  
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B Mega Mall 
 
• In Vierweg zijn geen grote winkels, zoals V&D, H&M en IKEA. De winkels in Vierweg 

verliezen steeds meer klanten aan andere gemeenten. 
• De wethouder heeft een plan. Hij wil een heel groot winkelcentrum, de ‘Mega Mall’, 

neerzetten in een natuurgebied net buiten het centrum van de gemeente Vierweg. 
• Winkeliers uit het centrum zijn tegen het plan. Zij zijn bang klanten te verliezen aan de 

grote goedkopere winkels. 
 
Wat willen de partijen?  
 

   Vrijheid Voorop 
Deze partij is voor een ‘Mega Mall’. Het is goed voor de werkgelegenheid in de gemeente 
Vierweg. Er komen ook veel bijbanen bij voor jongeren. De ‘Mega Mall’ trekt veel mensen 
naar Vierweg.  
 

   Groene Kracht 
Deze partij is tegen een ‘Mega Mall’. Die maakt het mooie natuurgebied kapot. Ook gaan 
meer mensen dan met de auto naar de ‘Mega Mall’ en dat is slecht voor het milieu. Het is 
juist bijzonder dat Vierweg een gezellig centrum met kleine winkels heeft. Dat moeten we 
zo houden. Dát is pas aantrekkelijk! 
 

   Partij Sociaal 
Deze partij is tegen een ‘Mega Mall’. De winkeliers uit het centrum moeten door de ‘Mega 
Mall’ misschien wel hun winkels sluiten en raken werkloos. Het gevaar dreigt dat het 
centrum onaantrekkelijk wordt. Dit is slecht voor het dorp. Je kunt met het geld voor de 
‘Mega Mall’ beter het centrum opknappen!  
 

   JongerenPartij 
Deze partij is voor een ‘Mega Mall’. Vierweg is zonder ‘Mega Mall’ veel te saai. De partij 
snapt de problemen van de kleine winkeliers, maar we moeten Vierweg aantrekkelijk 
maken voor jongeren. Ze hoeven nu niet ver te reizen om te kunnen shoppen. 

 
 
 
Voor welke partij kies jij?         
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C  Hangjongeren  
 
• In Vierweg is overlast van hangjongeren. Ook zijn er veel vernielingen. 
• Volgens de jongeren is er te weinig te doen in de gemeente. Ze vervelen zich.  
• De gemeenteraad wil een oplossing vinden. 
 
 
Wat willen de partijen?  
 

   Vrijheid Voorop 
Deze partij wil jongeren die zich vervelend gedragen hard aanpakken. Dit is ook een 
goed signaal voor alle jongeren die zich wel goed gedragen. De politie moet alle 
hangjongeren registreren. Jongeren moeten gestimuleerd worden om goede initiatieven 
te bedenken. 
 
 

   Groene Kracht 
Deze partij wil dat er een officiële hangplek komt voor jongeren bij een oude bushalte in 
het park. Een jongerenwerker moet met de jongeren en de buurtbewoners praten. Dan 
kunnen er goede afspraken gemaakt worden. 
 

   Partij Sociaal 
Deze partij wil dat jongeren die voor overlast zorgen, verplicht worden ingezet bij 
evenementen van de gemeente. Ze zijn dan bijvoorbeeld beveiliger bij de kermis. Dit is 
een goedkoop plan. Bovendien leren deze jongeren dat ze zich beter moeten gedragen. 
 

   JongerenPartij 
Deze partij wil een jongerencentrum, zodat de jongeren van straat zijn en zich niet 
hoeven te vervelen. Daar kun je feesten en activiteiten organiseren. Dat kost veel geld, 
maar jongeren zijn de toekomst. Daar moet de gemeente in investeren. 

 
 
 
Voor welke partij kies jij?  
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