
Verkiezingen graad 2 

Ben jij in de stemming 

Lesvoorbereiding 

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

 

Print de overzichtskaarten. (1 per groepje) 

Print de knipbladen en knip ze op de lijnen in stukken. Leg ze in aparte stapeltjes en in 

de juiste volgorde klaar voor elke groep. 

Maak een envelop met daarin de link naar de video van Rudi Planks, en de 

overzichtskaarten.  

Voorzie eventueel een grote dobbelsteen voor de reflectieoefening. 

Zet deze video klaar voor het lesonderdeel 'verwondering': 

Wereldlesidee_graad-2_verwondering_filmpje Rudi Planks - 1'11 

http://www.youtube.com/watch?v=Fhw08I5bS_4 

Verwondering 

Bekijk het filmpje van Rudi Planks. Hij doet onderzoek naar verkiezingen in de wereld.  

Momenteel zit hij in Rusland en het zijn er verkiezingen. Ze kiezen hier een nieuwe president 

van het land. Hij heeft ontdekt dat niet alles eerlijk verloopt. Hij is bezig om er een artikel 

over te schrijven, maar ze houden hem in de gaten. Ze willen niet dat de wereld dit te weten 

komt. De journalist vraagt aan de leerlingen om hem te helpen met zijn onderzoek. 

Hij heeft een aantal landen in een envelop bijgevoegd die de leerlingen verder moeten 

onderzoeken. 

 

Kennis 

Deel 1: Verkiezingen in België 

Eerst onderzoeken we wat verkiezingen' betekenen in ons land. Waarom zijn er 

verkiezingen? Welke verkiezingen bestaan er? Welke gaan er binnenkort in België door?  

Vertel dat er verschillende soorten van verkiezingen bestaan in België. 

 

Een beetje informatie: 

Om de vier jaar: Federale verkiezingen: verkiezing van de leden van de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers en van de rechtstreeks verkozen leden van de 

Senaat  

Verkiezen van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers: Wat 

doen de Kamer van Volksvertegenwoordigers? 

http://www.youtube.com/watch?v=Fhw08I5bS_4


Wetten maken. 

Vormen en controleren van de regering. 

Verantwoordelijk voor het geld van de staat. 

Onderzoek over beleid. 

Klachten van het volk onderzoeken. 

Verkiezen van de leden van de Senaat: Wat doet de Senaat? 

Wetten maken. 

Ervoor zorgen dat de federale staat, de gemeenschappen en de 

gewesten zo goed mogelijk samenwerken. 

Om de vijf jaar: Gewestelijke verkiezingen en gemeenschapsverkiezingen, 

ook regionale verkiezingen genoemd, en de Europese verkiezingen: verkiezing 

van de leden van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en 

verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement  

Om de zes jaar: Gemeente- en provincieraadsverkiezingen: verkiezing van de 

leden van de provincieraden en van de gemeenteraden. 

 

Houd een kort klasgesprek: Waarom kiezen mensen? Wat betekent stemmen? 

Wil je hier meer tijd aan spenderen, dan vind je interessant materiaal (voor 

leerlingen en lesgevers) op de website http://www.dekrachtvanjestem.be/ . In het 

vervolg van deze les gaan we dieper in op eerlijke verkiezingen wereldwijd. 

 

Deel 2: Verkiezingen wereldwijd  

Inleefoefening: Mag ik naar het stemhokje? Mag ik kandidaat zijn?  

Noteer enkele moeilijke woorden op bord die de leerlingen eerst opzoeken.  

Bv.  

partij 

macht 

stemhokje en stembus 

de uitslag 

president 

  

Verdeel de klas in 4 groepen. Geef elk groepje een overzichtskaart (hierop staat een 

identiteitskaart van de persoon die ze gaan volgen, een blinde wereldkaart en ruimte om 

belangrijke info te noteren voor Rudi Planks). Ze zoeken alvast op waar het land ligt dat ze 

gaan onderzoeken. Ze kleuren dit op hun blinde wereldkaart.  

 

Nadien gaan ze aan de slag met de kaartjes van het knipblad.  

http://www.dekrachtvanjestem.be/kvjss/kinderen/watisdat/watisdat.html


Begin met nummer 1 te geven, als een groepje klaar is, geef je kaartje nummer 2. 

Leerlingen lezen en doen wat er staat. 

 

Ze gaan op weg naar de verkiezingen als kandidaat of als kiezer. Ze doorlopen samen 4 

stappen (voorbereiding, media, de grote dag, de uitslag).  

Soms krijgen ze wat informatie om te lezen, soms moeten ze een korte opdracht uitvoeren.  

Als ze alle kaartjes (1 t.e.m.6) hebben doorlopen, noteren ze op hun overzichtsblad de 

belangrijkste info die ze zijn te weten gekomen.  

 

Nadien worden ervaringen uitgewisseld. Wat was er eerlijk? Wat niet? Waarom?  

Welke belangrijke info geven we door aan de journalist? De kaartjes met de uitroeptekens 

vertellen de essentie van elk land.  

 

Landen: China (kandidaat), Saoedi-Arabië (kiezer), Rusland (kiezer), Zambia (kiezer).  

 

Conclusie China: In China hebben ze een eenpartijstelsel, dit wil zeggen dat één partij alle 

macht heeft. Andere partijen in het land krijgen weinig of geen kansen. In het land worden 

ook mensen onder druk gezet om voor deze partij te stemmen, als ze weigeren wordt er 

geweld gebruikt. De grootste partij is ook de enige die toegang heeft tot de media, zo maken 

de andere partijen nog minder kans.  

Oplossing geheimschrift: kaartje 5 

De grootste partij speelt vals. Ze hebben hun leger ingezet.  Het leger dwingt de mensen om voor 

hen te stemmen. De mensen zijn bang en durven niet meer op iemand anders te stemmen 

 

Conclusie Saoedi-Arabië: Hier gaan gemeenteraadsverkiezingen door waar de mannen 

mogen kiezen wie de bazen van het dorp worden. Veel verandering kan er niet gebeuren 

want de koning en prins van Saoedi-Arabië beslissen veel zelf. De mensen mogen niet kiezen 

wie hun leiders zijn. 

Daarnaast is er geen stemrecht voor vrouwen. Zij zouden vanaf 2015 mee mogen stemmen 

(voor de gemeenteraad). Momenteel zijn er veel mensen die opkomen voor de rechten van 

de vrouw.  

Oplossing geheimschrift: kaartje 5:  

Mannen mogen wel gaan kiezen maar enkel voor de bazen van hun dorp, niet voor de bazen van 

het land. In het land heeft de koning en de prins alles te zeggen.  

Zij beslissen vaak dingen zonder hierbij naar het volk te luisteren.   

 

Conclusie Rusland: Er wordt vals gespeeld tijdens het stemmen. Sommigen worden betaald 

om meerdere stemformulieren tegelijk in de stembus te doen.  

Oplossing geheimschrift: kaartje 5: 

Op sommige plaatsen stoppen mensen tien stemmen tegelijk in de stembus. Deze mensen zouden 

extra geld hebben gekregen van één man die graag president wilt worden.  

Normaal krijgt iedereen maar één stem.  



 

Conclusie Zambia: Er is een meldnummer in het leven geroepen. Hier kunnen kiezers die 

merken dat er fouten gebeuren tijdens de verkiezingsdag naar bellen of sms'en. Dit wordt 

onderzocht en er worden maatregelen getroffen.  

Sommige dorpen mogen opnieuw stemmen omdat er meldingen zijn geweest van fraude.  

Oplossing geheimschrift: kaartje 5: 

Ik heb gezien dat er een groep mannen extra geld betaalde en zo meerdere keren mochten 

stemmen Dit mag niet, iedereen mag maar één keer stemmen. 

Daarom heb ik meteen een sms gestuurd naar het telefoonnummer. Hopelijk wordt er iets aan 

gedaan.  

Problemen die aan bod komen:  

      één grote partij met veel macht 

      vrouwen mogen niet stemmen 

      geweld tijdens de verkiezingsdag 

      controle tijdens het stemmen, niet geheim 

      sommigen partijen krijgen geen toegang tot radio of televisie, anderen wel 

      sommige mensen brengen meer dan één stem uit 

 

We hebben nu enkele landen eruit gekozen omdat hier één of meerdere aspecten van 'vrije 

verkiezingen' duidelijk aan bod komen.  

Om een overzicht te hebben van de andere landen in de wereld kan je de wereldkaart 

'democratie of dictatuur?' projecteren: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Democracy_Index_2011_red_and_green.png.  De 

groene landen zijn democratieën of landen waar vrije verkiezingen doorgaan. De rode 

landen zijn autoritaire regimes, hier gaan meestal geen vrije verkiezen door.  

Definitie van vrije verkiezingen 

Leerlingen zoeken op internet wat vrije verkiezingen precies zijn.  

Wat zijn de voorwaarden?  

 

VRIJE VERKIEZINGEN 

Algemeen kiesrecht  

( alle burgers mogen hun stem uitbrengen: man, vrouw, rijk, arm, blank, zwart,...) 

 

Vanaf 2015 zou er pas kiesrecht zijn voor vrouwen in Saoedi-Arabië.  

Tijdens de apartheid in Zuid-Afrika: geen stemrecht voor zwarten 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Democracy_Index_2011_red_and_green.png


Vroeger mochten in België enkel mensen stemmen die veel geld hadden, of konden 

ze extra stemmen kopen.   

 

Vrijheid om zich kandidaat te stellen. 

Hieraan wordt meestal niet voldaan bij een eenpartijstelsel 

 

Geheime verkiezingen 

Kiezers die niet op de winnaar gestemd hebben hoeven niet bang te zijn voor 

strafmaatregelen. 

 

Vrije toegang tot de media 

Hieraan wordt niet voldaan als de zittende regering als enige of de meeste toegang 

tot de media (krant, radio, televisie) heeft. 

 

 

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:  

Maak met de leerlingen twee slingers. Voor de eerste slinger schrijven de leerlingen op een 

kaartje wat ze helemaal niet fijn vinden om te horen. Bijvoorbeeld: scheldnamen, zaken over 

hun lichaam,… Voor de tweede slinger schrijven ze op een kaartje wat ze wel graag over 

zichzelf horen. Lees van beide slingers verschillende uitspraken voor en vraag hoe de 

leerlingen zich bij die uitspraken voelen. 

 
Hoofdvraag:  

Mag iedereen altijd alles zeggen?  
 

Subvragen: 

Moeten mensen altijd alle informatie delen? 

Zijn alle stemmen evenveel waard? 

Hebben rijke mensen meer te zeggen? 

Zou je over alles moeten kunnen stemmen? 

stemmen 

zwijgen vrij spreken 

gevaar respect 

macht verstoppen 

grenzen misbruik 



Mag iedereen altijd alles zeggen wat hij/zij wil? 

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. 

 

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

 

Actie 

Focus op 'recht op vrije verkiezingen' 

Ontwerp een logo 'Alle volwassenen hebben recht op vrije verkiezingen'. 

Leerlingen ontwerpen een logo of tekening die dit recht weergeeft.  

Alle tekeningen worden op het bord gehangen met een nummer erbij. Er wordt een 

geheime stemming gehouden. Iedereen schrijft de nummer van zijn favoriete tekening op en 

stopt deze in de stembus. De leerkracht telt de stemmen, de leerlingen kijken toe dat dit 

eerlijk verloopt.  De tekening met de meeste stemmen wordt gekozen als officieel klaslogo 

van 'het recht op vrije verkiezingen'.  

 

Mensen kunnen pas stemmen vanaf 18 jaar, maar kinderen hebben ook rechten. Bv. recht 

op inspraak en op een eigen mening. Hier kan je ook dieper op ingaan en een logo van 

ontwerpen. 

 

Plak de tekening op een affiche en schrijf ook de voorwaarden voor 'vrije verkiezingen' er in 

grote letters bij. Dit kan Jo Urnalist gebruiken in zijn artikel. Maak er een foto van voor Jo 

Urnalist en hang het op een opvallende plaats in je school.  

 

Focus op jouw gemeente/stad:  

Bouw de gemeente/de stad van de toekomst:  

Jullie bevinden jullie in het jaar 2050. Jullie stad of dorp heeft veel vooruitgang geboekt op 

verschillende vlakken. Mensen zijn gelukkig, er wordt niet meer of amper vervuild. Kortom er 

wordt gezorgd voor de aarde en voor de mensen/dieren die erop leven. Mensen van over de 

hele wereld komen kijken naar jullie model.  

Bekijk en verdeel de verschillende thema's waar een gemeente mee bezig is. Geef enkele 

mogelijkheden waar rond gewerkt kan worden: bv. milieu, energie, sport, onderwijs, werk, 

senioren, jeugd,verkeer,... .  

 



Extra vragen die je bij de thema's kan stellen:  

Wonen: Hoe zien de huizen eruit?  

Verkeer: Hoe verplaatsen mensen zich zonder de aarde te vervuilen?  

Jeugd: Waar is de jeugd mee bezig in 2050?  

Landbouw: Wat telen de boeren?  

  

Laat de leerlingen kiezen aan welk thema ze willen werken. Maak groepjes van leerlingen die 

rond hetzelfde willen werken. 

Elk groepje maakt 1 maquette/3D-voorstelling over hun thema. Ze kunnen hiervoor 

afvalmateriaal, dingen uit de natuur of knutselmateriaal gebruiken. Ze krijgen 1 of 2 grote 

tafels ter beschikking waarop ze hun voorstelling kunnen doen.  

 

Op het einde heb je met heel de klas 'de gemeente van de toekomst' nagebouwd. 1 

woordvoerder van elk groepje is de schepen met die bevoegdheid (bv. schepen van wonen) 

en vertelt wat jullie ontworpen hebben. Nodig ook de ouders uit en enkele schepenen of 

burgemeester. Wie weet hoeveel inspiratie zij hieruit kunnen halen... .  

Reflectie 

 

Bij reflecteren is het belangrijk om 4 dimensies aan bod te laten komen: feiten, gevoelens, 

bevindingen en voornemens. Je kan hieraan werken door kinderen de volgende zinnen te 

laten afmaken:  

 

ik zie/hoor... (feitelijke waarneming) 

ik denk/voel ... (gevoelens, interpretatie) 

ik vind ... (meningsvorming, waardering) 

ik doe wel/niet ... (voornemen, actie) 

 

Je kan ook een grote dobbelsteen nemen waar je de 4 beginzinnen opkleeft. Leerlingen 

gooien en vullen aan.  

 

(bron: boek reviewingstechnieken: Ammy Kuiper & Jeroen Galama) 

 

 


