Hoe stem ik?
Korte omschrijving

Handleiding

In deze werkvorm oefenen leerlingen met
stemmen, zodat ze hier zelfvertrouwen mee
opdoen. Eerst doorloopt u met de leerlingen de 8
stappen van de stemprocedure. Daarna gaan de
leerlingen zo realistisch mogelijk stemmen met
stempassen, stembiljetten en een rood potlood.

1. Doorloop met de leerlingen de verschillende
stappen van het stemmen. Gebruik hierbij de 8
posters:
Stap 1: Je krijgt een stempas.
Iedereen krijgt een stempas thuisgestuurd door de
gemeente. Bewaar de pas goed. Je stempas moet je
meenemen als je gaat stemmen.
Stap 2: Je kiest een partij.
Bedenk goed op wie je wilt stemmen voordat je
naar het stembureau gaat. Je stemt niet alleen op
een partij, maar ook op een persoon uit die partij.
Daarom staan er heel veel namen op het stembiljet.
Je krijgt van tevoren een lijst met alle mensen
waarop je kunt stemmen thuisgestuurd. Zo kun je
thuis alvast opzoeken waar jouw kandidaat staat.
Laat het voorbeeld van het stembiljet zien. Vertel
welke informatie erop staat, waar de leerlingen hun
partij kunnen vinden en het hokje dat ze rood
moeten maken. Laat dit aan iedereen zien. Vertel
dat ze in het stemhokje best de tijd mogen nemen
om rustig te bekijken waar hun kandidaat ook
alweer staat.
Stap 3: Ga naar het stembureau.
Op de stempas staat welk stembureau het dichtst
bij je huis is. Op de stempas staat ook wanneer het
stembureau open is. Neem je stempas en je ID mee
naar het stembureau.
Stap 4: Lever je stempas in.
Lever je stempas in bij de stembureauleden en laat
je ID zien.
Stap 5: Je krijgt een stembiljet.
Je krijgt je ID terug en je stempas houden ze. Je
krijgt dan het stembiljet.
Stap 6: Breng je stem uit.
Je loopt naar het stemhokje. Het is belangrijk dat je
in je eentje stemt, omdat het belangrijk is dat jij zelf
bepaalt wat jij stemt, niet iemand anders. Als je er
niet uit komt, kun je natuurlijk wel altijd iemand om
hulp vragen, bijvoorbeeld een lid van het
stembureau. In het stemhokje ligt een rood potlood
klaar. Kleur het vakje bij één kandidaat rood. Als je

Leerdoelen
1.
2.

Leerlingen leren welke stappen belangrijk zijn
bij het stemmen
Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen om te
stemmen

Duur
30 minuten

Benodigdheden








Set A3-posters met de 8 stappen van de
stemprocedure
Een stempas voor elke leerling
Een stembiljet voor elke leerling
1 stembus (bijvoorbeeld een prullenbak of een
kartonnen doos met gleuf)
1 rood potlood
1 tafel voor de stembureauleden
1 tafel of plek voor het stemhokje

Voorbereiding
1.

2.

Druk alle benodigdheden af. Let op: druk de
posters met de 8 stappen van de
stemprocedure en het stembiljet af op A3.
Zet het ‘stembureau’, de plek van de
‘stembureauleden’ en de ‘stembus’ klaar.
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meer vakjes rood kleurt, dan is je stem ongeldig en
telt je stem niet mee.
Stap 7: Doe je stem in de stembus.
Vouw het stembiljet weer op en stop hem in de
stembus.
Stap 8: Je hebt gestemd.
Je hoeft na het stemmen aan niemand te vertellen
op wie je gestemd hebt. Het mag wel.

4. Als iedereen gestemd heeft, gaat u de stemmen
tellen. Het gaat niet om de uitkomst van het
stemmen, maar of het iedereen goed gelukt is. Zijn
er bijvoorbeeld ongeldige stemmen uitgebracht?
Denk hierbij aan het inkleuren van meerdere vakjes
of het opschrijven van de naam. Het stembiljet leeg
inleveren is wel een geldige stem; dat is een blanco
stem.

2. Laat daarna 8 leerlingen naar voren komen en
geef elk van hen een poster (als er voldoende
leerlingen zijn). Laat een 9e leerling de 8 leerlingen
met de posters op de goede volgorde zetten. Lukt
het niet? Laat dan de andere leerlingen helpen.

5. Bespreek met de leerlingen na hoe ze het
stemmen vonden.

3. Vertel de leerlingen dat ze nu gaan oefenen met
stemmen. Geef aan dat het er niet om gaat dat de
leerlingen nu precies weten op wie ze zouden gaan
stemmen, maar vooral om te oefenen met het
stemmen zelf. Deel de stempassen aan de
leerlingen uit en ga zelf als stembureaulid achter de
tafel zitten. Laat de leerlingen één voor één bij u
hun stempas inleveren en geef hen het stembiljet.
Het kan natuurlijk zijn dat ze nu hun ID-bewijs niet
bij zich hebben. Als ze dat wel hebben, vraag er dan
ook naar zodat het nog realistischer lijkt.
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