
Verkiezingen graad 3 

Kiezen of verliezen 

Lesvoorbereiding 

Bij ‘lesmateriaal’, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: 

 

Voorzie materiaal om een filmpje of fotoreeks te maken 

Projecteer de wereldkaart 'democratie of dictatuur' 

Print de krantenartikels. 

Bekijk deze video voor het lesonderdeel 'actie': 

Vrije verkiezingen - 0'50 http://www.youtube.com/watch?v=gWDGWKbS5jA  

en bekijk de foto 'recht op geheime stemming' voor het lesonderdeel 'actie'. 

Verwondering 

Regimes ervaren in de klas 

Vertel dat je met de leerlingen een experiment gaat doen. Verdeel de kinderen in 2 groepen. 

Probeer ze te laten aanvoelen wat een dictatuur en een democratie inhoudt. Geef leerlingen 

willekeurig een stip op hun voorhoofd zodat je weet hoe je hen moet 

aanspreken/behandelen. 

Je kan dit gedurende enkele lessen of een hele dag volhouden. Kies zelf tijdens welke 

momenten het mogelijk is. Meer kenmerken van een dictatuur of democratie vind je onder 

'Kennis'.  

 

Voorbeelden:  Groep 1 (dictatuur) Groep 2 (democratie) 

Tijdens speeltijd Enkel water  

Geen koek 

Mag zelf kiezen   

Knutselles Bv. leerlingen moeten een tekening 

maken en mogen enkel een grijs 

potlood gebruiken.  

Leesuurtje Keuze uit 1 soort boek 

Computerles Tijdens de computeropdracht 

mogen de kinderen enkel zaken 

http://www.wereldlesidee.be/storage/document/Graad_3/verkiezingen/lesmateriaal/krantenartikels_verkiezingen_3de_graad.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=gWDGWKbS5jA


opzoeken/werken op website van 

de school 

Tijdens de les  Ze moeten gewoon luisteren en 

aanvaarden wat er gezegd wordt 

Ze mogen hun mening 

zeggen over zaken, ze 

hebben inspraak over 

bepaalde dingen 

Tijdens 

contractwerk/vrij 

moment 

Jij bepaalt wat deze groep moet 

doen.  

Kinderen werken aan hun 

'magjes' of kiezen hoe ze 

zich ontspannen.  

 KENMERKEN:  

- weinig of geen inspraak 

- de leerkracht beslist voor de 

leerlingen 

- veel controle, weinig vrijheid 

 

KENMERKEN: 

- veel inspraak over 

verschillende zaken,  

 

de meningen van de de e 

me 

- de mening van de 

leerlingen telt 

- leerlingen mogen mee 

beslissen 

- leerlingen kunnen kiezen 

tussen verschillende 

mogelijkheden 

 

 

Nabespreking: Hoe voelden de leerlingen van groep 1 zich? Die van groep 2? 

Wat waren de verschillen, kenmerken,... ? 

 

Kennis 

Deel 1: Verschil tussen een dictatuur en democratie  



Vertel dat we gedurende de vorige les(sen) 2 verschillende aanpakken hebben gezien. Dit 

weerspiegelt een beetje hoe de aanpak in verschillende landen is. Landen kunnen een 

democratie of een dictatuur zijn.  (of bv. een onvolledige democratie zijn, hier zijn bv. ook 

kenmerken van een dictatuur aanwezig) 

Leerlingen zoeken de woorden op en noteren wat beide staatsvormen inhouden.  

 

Democratie:  

Democratie betekent letterlijk 'demos' = mensen, 'kratos' = macht.  

Letterlijk betekent het dus, het volk regeert. In de praktijk is het niet mogelijk om elke burger 

zijn zegje te laten doen, daarom gebruiken de meeste landen een systeem waarbij de 

burgers vertegenwoordigers kiezen die voor hen beslissingen nemen. Deze komen dan 

terecht in een gemeenteraad of het parlement.  

 

Dictatuur (of autoritaire staat) 

Een dictatuur of een autoritaire staat is een staatsvorm waarin de macht toekomt aan één 

persoon of een klein groepje van personen. In een dictatuur zijn vrijheden en rechten van 

burgers beperkt. 

 

Typische kenmerken: 

 

 

DEMOCRATIE 

 

DICTATUUR 

 

 

De bevolking kiest wie de 

vertegenwoordigers van hun land zijn. De 

meerderheid van de stemmen zorgt voor 

beslissing.  

 

=> VRIJE VERKIEZINGEN 

 

Eén leider, één partij of het leger is aan de 

macht en bepaalt alle wetten en neemt de 

beslissingen.  

 

=>GEEN VERKIEZINGEN OF ONEERLIJKE 

VERKIEZINGEN (het volk mag slechts kiezen 

uit 1 persoon of 1 partij)  

 

De macht is tijdelijk. Om de zoveel jaar 

wordt er opnieuw gestemd.  

Alle macht ligt bij 1 leider of 1 partij. Zij 

beslissen meestal zelf hoe lang ze regeren.  



 

Belangrijke rechten worden beschermd. Bv. 

Recht om samen te komen 

Recht op eigen mening en inspraak, recht 

op informatie,...  

 

Iedere bewoner is gelijk en moet gelijk 

behandeld worden. 

 

Protesten van het volk zijn verboden 

 

Het volk heeft weinig of geen inspraak 

 

De inhoud van kranten, TV, radio, internet 

wordt gecontroleerd zodat er enkel 

positieve berichten over het leiderschap 

verschijnen. 

 

Sterke controle door leger en politie 

 

 

 

Toon nadien de wereldkaart 'democratie of dictatuur' en laat hen landen opzoeken die een 

democratie of dictatuur zijn. Laat hen vertellen wat opvalt. Welke staatsvorm komt het 

meeste voor? In welk werelddeel zijn de meeste dictaturen?  

Geef leerlingen per 2 een land en laat ze opzoeken welke staatsvorm bij dit land hoort.  

 

Deel 2: Verkiezingen wereldwijd 

In welk soort regime houdt men verkiezingen? Waar hoort België bij?  

In Vlaanderen kiezen we onder andere voor een gemeenteraad en provincieraad (om de 6 

jaar), Vlaams parlement (om de 5 jaar), voor het Europees parlement ( om de 5 jaar), voor 

Kamer en Senaat (om 4 jaar). 

Op 14 oktober 2012 kiezen de volwassenen voor een gemeenteraad en provincieraad.  

Regelmatig verschijnt er in de kranten nieuws over verkiezingen wereldwijd. Onderzoek hoe 

het er in verschillende landen aan toe gaat.  

 

Verdeel de leerlingen in 5 groepjes.  

Elk groepje leest 1 krantenartikel. Ze proberen in 1 zin te formuleren wat er fout loopt.  

1 groepje leest het artikel uit Wablieft van de verkiezingen in Rusland waar sommige 

mensen  10 stemmen tegelijk uitbrachten.  

=> voorwaarde: Er moet controle zijn dat het stemmen eerlijk verloopt. Iedereen mag 

maar 1 stem uitbrengen.  

 



1 groepje leest een artikel van Saoedi-Arabië waar momenteel vrouwen nog niet mogen 

stemmen. 

=> voorwaarde: Iedereen moet kunnen stemmen, zowel mannen als vrouwen 

 

1 groepje leest een artikel over Noord-Korea waar kleine partijen geen kans maken t.o.v. 

de grootste partij. Daarnaast valt het heel hard op als je voor iemand anders dan de 

grote leider stemt, en kan je vervolgd worden. Daarom durven mensen niet anders te 

stemmen.   

=> Voorwaarde: Andere partijen moeten ook kansen krijgen. Je moet uit meer dan 1 

partij kunnen kiezen. Je moet geheim kunnen stemmen.   

 

 

1 groepje leest artikel over Mexico waar de president alle media-aandacht opeist 

=> voorwaarde: Elke partij moet toegang hebben tot de media 

 

1 groepje leest over Zambia. Hier hebben ze beslist dat de kiezers oneerlijke 

verkiezingen mogen melden via gsm of website.  

 

Leerlingen stellen in eigen woorden hun krantenartikel voor.  

Uit elk artikel komt minstens 1 voorbeeld van hoe de verkiezingen oneerlijk zijn verlopen of 

wat een mogelijke oplossing is . Ze proberen dit te herformuleren naar hoe 'vrije 

verkiezingen' eruit moeten zien.  

 

Noteer op het bord de belangrijkste voorwaarden voor vrije verkiezingen. 

 

Extra tip: Relatiecirkel 

Laat de kinderen in hun groepje een relatiecirkel maken van een krantenartikel naar keuze.  

Door een relatiecirkel te tekenen gaan kinderen zoeken naar relaties en verbanden. Ze gaan 

nadien de inhoud van het probleem/het krantenartikel gemakkelijker kunnen begrijpen en 

vertellen.  

(Bekijk het voorbeeld van een relatiecirkel over Rusland.) 

 

Het gaat als volgt:  

teken een grote cirkel  

plaats de belangrijkste elementen (variabelen) uit het verhaal rond de cirkel: het moeten 

zelfstandige naamwoorden zijn  

beperk het aantal variabelen: 5 tot maximaal 10  

de variabelen moeten kunnen toenemen en afnemen; dit is heel belangrijk  

zoek een variabele die zorgt voor een toename of afname van een andere variabele op 

de Bv. Hoe meer bekend geraakt dat er vals is gespeeld tijdens het stemmen, hoe bozer 

de mensen worden.  

teken een pijl van de oorzaak naar het gevolg  



kijk of de pijl ook in de andere richting kan wijzen en teken de pijlpunten  

ga op zoek naar andere relaties tussen de variabelen en teken de pijlen  

 laat kinderen hun verhaal bij de cirkel vertellen  

 

Het maken van een relatiecirkel is een hulpmiddel voor systeemdenken om zicht te krijgen 

op verbanden. Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in systeemdenken'  pas je tal 

van methodieken toe op prikkelende verhalen die leerlingen helpen verbanden te 

visualiseren. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 

Gemeenschappelijke beleving:  

Speel een politiek praatprogramma na. Als leerkracht ben je de moderator. Laat de 

leerlingen in groepjes hun standpunten voorbereiden. Voorzie kaartjes met stellingen en 

argumenten. Twee leerlingen komen telkens met elkaar discussiëren en proberen de klas te 

overtuigen van hun gelijk. Nadien mag de klas één van de twee politici verkiezen. Neem bij 

voorkeur klassituaties zoals “De speeltijd moet 5 minuten langer duren” of “Er moet een 

spelcomputer in de klas komen.”  



 

Hoofdvraag: Wat is kiezen? 
 

Subvragen: 

Is kiezen verliezen? 

Wat zijn rechten? 

Wat is democratie? 

Zijn alle mensen gelijk? 

Kunnen we allemaal dezelfde plichten hebben en toch niet gelijk zijn? 

Kan je kiezen om niet te kiezen? 

Mag iemand beslissen dat anderen niet (meer) mogen kiezen? 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

kiezen 

verliezen rechten 

plichten veiligheid 

democratie elite 

buitenlanders gevangenen 



 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

Actie 

De kracht van het volk en de media 

http://www.youtube.com/watch?v=gWDGWKbS5jA  

Achtergrondinfo: Bekijk de video 'Welke rol spelen sociale media in de Arabische Lente?': 

http://www.youtube.com/watch?v=3P8HvzjwvMo  

Heel de wereld was op de hoogte van de onrust in het Midden-Oosten. Mensen in 

deze landen lieten de rest van de wereld zien welke gevolgen er waren voor de 

mensen in een autoritair regime.  

Er werden beelden verspreid via Facebook en andere media. Beelden die de 

mensen zelf tijdens de protesten hadden opgenomen en verspreid. De leiders van 

deze landen hadden pers nooit toegelaten, maar door gsm's, Facebook,... was heel 

de wereld op de hoogte van de problemen in Egypte, Syrië, Libië, Tunesië,... .  

Mensen werden opgeroepen om samen te protesteren tegen de autoritaire leiders 

van deze landen, tegen de werkloosheid, de controle van leger en politie, hoge 

voedselprijzen,... .  Ze willen een democratie waar de bevolking meer rechten heeft 

en ze zelf kunnen kiezen wie hun leiders zijn. Maandenlang waren er protesten van 

mensen in Libië, Syrië, Tunesië, Egypte,... . Ze liepen gevaar om gedood of gewond te 

geraken door het leger van de regering. Maar de mensen gaven/geven niet op. 

Enkele autoritaire leiders zijn ondertussen gevlucht of zijn zelf opgestapt. Samen 

staan mensen sterker en zijn ze weken, soms maandenlang op straat gekomen om 

te protesteren tegen hun regime. In veel landen is er verandering aan het komen, 

maar dit vraagt héél veel tijd. In andere landen is er nog steeds geen verandering... . 

 

Aan de slag:  

Mogelijkheid 1: Maak een filmpje waarin je het recht op vrije verkiezingen duidelijk 

maakt.  

Bekijk het voorbeeld filmpje 'Vrije verkiezingen' waarin één voorwaarde van vrije 

verkiezingen in beeld gebracht wordt.  

Leerlingen denken in groepjes na over een scenario en over wat ze willen duidelijk 

maken. Nadien zoeken ze materialen bij elkaar (papier, plasticine, playmobiel,...).   

Leerlingen mogen kiezen of ze 1 voorwaarde in de kijker zetten (bv. iedereen moet 

kunnen stemmen), of ze alle voorwaarden aan bod willen laten komen, of dat ze het 

http://www.youtube.com/watch?v=3P8HvzjwvMo%20


recht op verkiezingen duidelijk maken.  

Je kan dit filmpje later op youtube zetten zodat iedereen kan zien hoe belangrijk dit 

is. Maak zoveel mogelijk duidelijk met beelden en foto's zodat mensen wereldwijd de 

boodschap begrijpen.   

Post de video op Facebook, een blog, … om te laten zien dat eerlijke verkiezingen 

belangrijk zijn, maar niet overal vanzelfsprekend.  

Mogelijkheid 2: Maak een foto(reeks). 

Bekijk het voorbeeld van het recht op geheime verkiezingen. Voorzie voldoende 

materiaal (lego, playmobiel, tijdschriften, afvalmateriaal,...) en laat kinderen een situatie 

uitbeelden op tafel. Maak hiervan een foto. De anderen raden welke voorwaarde hierbij 

hoort. Verspreid de foto nadien via Facebook, de blog van de klas of school, … 

Reflectie 

Gedragspatroongrafiek 

Leerlingen tekenen een grafiek op een blad met X-as (horizontaal) en Y-as (verticaal). Ze 

duiden op de X-as de verschillende onderdelen van de les aan (bv. dictatuur of democratie 

in de klas, soorten staatsvormen, verkiezingen wereldwijd, actie). De Y-as is het gevoel dat ze 

hebben bij de verschillende onderdelen (hoge lijn is leuk/interessant, lage lijn is minder 

leuk/moeilijk). Leerlingen vullen de grafiek aan met hun gevoelens bij de onderdelen van de 

les. Ze mogen bij elk onderdeel ook een tekening of tekst schrijven om te verduidelijken.  

 

 

 


