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Over de Lijn 

Provinciale Statenverkiezingen 2023 - Overijssel 
 
Korte omschrijving 
Je laat de deelnemers enkele stellingen uit de StemWijzer van de provincie Overijssel zien. Zijn zij het eens met 

deze stelling? Dan lopen ze naar het vak ‘eens’ toe. Zijn ze het oneens met deze stelling? Dan lopen ze naar het 

vak ‘oneens’ toe. Er is ruimte voor discussie. 

 

In de PowerPoint staat bij de stellingen ook welke politieke partijen het eens en oneens zijn met de stellingen. 

 

 
Leerdoel 
Algemeen: 

• Deelnemers vormen een mening over een aantal politieke stellingen.  

• Deelnemers begrijpen over wat voor onderwerpen de provincie beslist. 

• Deelnemers leren dat mensen verschillende belangen en standpunten hebben. Die verschillen zie je 

terug bij politieke partijen. 

 
Specifiek: 

• Deelnemers krijgen meer inzicht in de standpunten van de verschillende partijen die in hun provincie 

meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen.  

• Deelnemers krijgen meer inzicht met welke partijen ze veel overeenkomsten ze hebben als het over 

provinciale standpunten gaat. 

 
Duur 
15-20 minuten 

 
Benodigdheden 

• PowerPoint Over de Lijn – PS2023 - Overijssel 

• Schildersplakband om de ruimte in tweeën te verdelen. 

 

Voorbereiding 
Maak in de ruimte 2 vakken voor ‘eens’ en ‘oneens’, bijvoorbeeld door met tape een lijn te trekken in het 

midden van de ruimte. Op de PowerPoint staat steeds links ‘eens’ en rechts ‘oneens’. Hou dat in de ruimte ook 

aan, als het kan. 

 

Bepaal van tevoren, afhankelijk van de tijd, hoeveel stellingen je behandelt, en welke. 
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Stappenplan 
1. Leg uit dat politieke partijen verschillende ideeën hebben. Wat de ene partij een goed idee vindt, vindt 

een andere partij misschien een slecht idee. Precies zoals dat geldt voor de inwoners in de provincie.  

2. Laat de deelnemers zien wat het eens-vak is en wat het oneens-vak is.  

3. Laat de deelnemers een stelling op de PowerPoint zien. Lees deze voor en geef een korte toelichting, 

zodat goed duidelijk wordt waar de stelling over gaat.  

4. Vraag de deelnemers hun positie in te nemen in het eens- of oneens-vak. Twijfelaars mogen eventueel 

in het midden gaan staan. 

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

een keuze te maken. 

6. Geef een paar voorbeelden van politieke partijen die het met de stelling eens of juist oneens zijn, als 

het kan. Of laat zien welke partijen voor en tegen de stelling zijn. 

7. Sluit af met een korte nabespreking, bijvoorbeeld door het stellen van vragen als:  

• Waren er onderwerpen bij die de deelnemers heel belangrijk vonden? 

• Waren er onderwerpen bij waarvan de deelnemers verrast waren dat de provincie hierover gaat? 

 

Stellingen uit de StemWijzer van de provincie Overijssel 
1. De provincie moet strenger optreden tegen gemeenten die te weinig huisvesting regelen voor 

vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). 

2. Er mogen geen losse windmolens bijkomen in Overijssel. 

3. Openbaar vervoer in Overijssel moet gratis zijn voor mensen met een laag inkomen. 

4. De provincie moet boerenbedrijven onteigenen als dat nodig is om de doelen voor stikstofreductie te 

halen. 

5. De provincie moet met Gelderland, Drenthe en de Duitse buren een cultuurpas invoeren die korting 

geeft in de hele Euregio. 

6. Op provinciale wegen waar de maximumsnelheid 100 km per uur is moet dat zo blijven.  

7. De provincie moet toestaan dat er woonwijken worden gebouwd buiten de bebouwde kom. 

 

 


