
VAN PROBLEEM NAAR OPLOSSING - GEMEENTE 

DE WERKVORM IN HET KORT 

Aan de hand van pictogrammen wordt verteld hoe een gemeente aan oplossingen van een 

concreet probleem werkt. 

LEERDOEL  

Leerlingen maken aan de hand van een concreet voorbeeld kennis met de verschillende 

stappen in de besluitvorming van de gemeente. 

HOE LANG DUURT HET? 

20 minuten 

WAT HEB JE NODIG? 

Uitgeprinte pictogrammen op A4-formaat of liever nog op A3. 

https://www.prodemos.nl/leren/probleem-naar-oplossing-gemeente/  

DE WERKVORM STAP VOOR STAP  

1. Leg uit dat de gemeente gaat over problemen en vragen waar iedereen mee te 

maken heeft. Bijvoorbeeld over een gevaarlijke weg, of de winkels op zondag open 

mogen zijn, of jouw school mag verbouwen, of er een hondenpoepveldje komt, 

enzovoorts. Maar hoe gaat dat nu echt?  

2. Het voorbeeld in deze werkvorm is een ‘gevaarlijke kruising’. Leg de situatie uit aan 

de hand van de omschrijving op de volgende pagina.  

3. Haal zes leerlingen naar voren. Geef ieder een pictogram. 

4. Laat twee leerlingen naar voren komen. Ze moeten de zes leerlingen/kaarten in de 

juiste volgorde zetten.  

5. Als ze volgens het duo in de juiste volgorde staan, vraagt u de rest van de klas of het 

zo klopt. Vraag een toelichting als iemand vindt dat het niet klopt. Sta wijzigingen toe 

tot de volgorde juist is.’ 

6. Vraag wie aan de hand van deze platen het hele verhaal kan vertellen. Eén leerling 

kiezen om dit uit te voeren. (Variant: laat iedere leerling de tekst van de eigen plaat 

voorlezen en toelichten) 

 



UITLEG 

 

 

Er is een probleem in de gemeente.  

Er is een gevaarlijke kruising. Er is een leerling in het 

ziekenhuis, omdat ze werd aangereden. 

 

De wethouder heeft een idee. Zij wil dat er een rotonde 

komt in plaats van een kruispunt. Ze vraagt haar 

ambtenaren om dit idee op te schrijven in een plan. 

 

De gemeenteraad gaat praten over het plan.  

Ze kunnen vóór het plan stemmen en ze kunnen tégen 

het plan stemmen. Maar ze mogen het plan ook 

veranderen. Bijvoorbeeld: Ze willen dat er een 

standbeeld op de rotonde komt. De wethouder moet dit 

nu aanpassen.  

 

Is de meerderheid van de gemeenteraad voor het plan? 

Dan zet de burgemeester zijn handtekening onder het 

plan. 

 

De wethouder geeft de opdracht om de rotonde te 

maken. 

 

Na een jaar wordt duidelijk of de rotonde werkt. Zijn er 

minder ongelukken? Dan heeft de gemeente zijn werk 

goed gedaan! 

 


