PartijenWijzer
Korte omschrijving
Leerlingen vullen de PartijenWijzer in en geven hun
mening over een aantal belangrijke politieke
thema’s door gouden, zilveren en bronzen
medailles uit te delen aan standpunten. Aan het
eind wordt duidelijk welke partij bij de leerling het
hoogste scoort.
De PartijenWijzer is speciaal ontworpen om
verkiezingen en het nieuws van alledag te
overstijgen. De leerlingen hoeven niet op de hoogte
te zijn van het laatste nieuws om de PartijenWijzer
te kunnen invullen.
In de PartijenWijzer zijn de algemene visies van
politieke partijen verwerkt. Daardoor sluit de
PartijenWijzer goed aan bij belangrijke
onderwerpen rond parlementaire democratie, zoals
de mate van overheidsbemoeienis, conservatief vs.
progressief en de rol van de Europese Unie.

Leerdoel
Leerlingen ontdekken met welke politieke partijen
hun standpunten het meest verwant zijn.

Benodigdheden




Download de papieren versie, druk hem af
(afdrukstand liggend) en deel hem uit aan de
leerlingen. Deze versie heeft 10 thema’s.
Of: laat de leerlingen de PartijenWijzer online
doen op www.partijenwijzer.nl. Deze online
versie heeft 12 thema’s.

De papieren versie heeft 10 thema’s:
1. Economie
2. Natuur en milieu
3. Europese Unie
4. Veiligheid en privacy
5. Zorg
6. Defensie en interventie
7. Werk en inkomen
8. Medisch-ethische kwesties
9. Immigratie en integratie
10. Invloed van burgers
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De online versie heeft 12 thema’s:
1. Economie
2. Werk en inkomen
3. Onderwijs
4. Zorg
5. Normen en waarden
6. Immigratie en integratie
7. Veiligheid en privacy
8. Medisch-ethische vraagstukken
9. Milieu en energie
10. Europese Unie
11. Inspraak en democratie
12. Defensie en interventie

Duur
30-45 minuten (of meer, afhankelijk van de vorm
die u kiest)

Handleiding
U kunt de PartijenWijzer op verschillende manieren
in de klas gebruiken. Hierbij 3 mogelijke varianten,
van kort en krachtig naar steeds uitgebreider en
meer verdiepend. Er zijn veel meer mogelijkheden.
Kies wat bij u, uw klas en uw verdere programma
past.
Variant 1
1. U laat de leerlingen de PartijenWijzer in de klas
individueel invullen.
2. U voert een kort interactief gesprek in de klas
over de bevindingen van de leerlingen. Hierbij
kunt u bijvoorbeeld deze vragen gebruiken:
a. Wie had een onverwachte uitslag? Wie niet?
b. Wat maakt de uitslag voor jou (on)verwacht?
c. Ben je nu van mening veranderd over
politieke partijen? Zo ja, hoe?
Variant 2
1. U laat de leerlingen de PartijenWijzer
individueel invullen.
2. Geef de leerlingen vervolgens opdracht om in
tweetallen:
a. Samen helder te krijgen wat de standpunten
betekenen;
b. Van gedachten te wisselen over elkaars
opvattingen en het scoren van de
standpunten;
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3.
4.

c. Samen te bespreken wat zij het meest
opvallend en leerzaam vonden.
U laat de tweetallen na het invullen kort
terugmelden aan de klas.
U voert een kort interactief gesprek met de klas
over de bevindingen van de leerlingen.
2.

Variant 3
1.

U laat de leerlingen thuis de PartijenWijzer
invullen en laat ze iets op papier zetten of een
korte presentatie voorbereiden over de
politieke partij waarvan de ideeën het meest
overeenkomen met de keuzes die de leerling
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3.

heeft gemaakt in de PartijenWijzer. Geef hierbij
opdracht om ook andere bronnen te gebruiken,
bijvoorbeeld de website of het programma van
de betreffende partij, en de thema’s die voor
de leerling belangrijk in het verhaal te
betrekken.
Bespreek wat op papier is gezet in de klas (de
leerlingen kunnen dat ook eerst in kleine
groepjes met elkaar doen) of laat de leerlingen
(of een aantal van hen) de korte presentaties
geven. Geef de andere leerlingen gelegenheid
om vragen te stellen.
U kunt vervolgens in de klas een kort debat
houden over de standpunten uit de
PartijenWijzer
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