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Gastles van ImpactYou uit  de vo-methode Expedit ieMe



Over iets minder dan een week vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Tijdens deze verkiezingen worden de leden van de gemeenteraad gekozen. Je kunt
op 14, 15 en 16 maart je stem uitbrengen.

Veel mensen zien de gemeenteraadsverkiezingen als een spek-en-bonenverkiezing,
maar juist de gemeenteraad heeft heel direct invloed op belangrijke zaken in een
gemeente. Zo beslist de gemeenteraad niet alleen over bijvoorbeeld de bestrating,
maar ook over duurzaamheid en veiligheid.

Deze week publiceren wij voor loopbaanbegeleiding een les over beslissingen
maken uit ExpeditieMe, de lob-methode voor het vo van ImpactYou.

De gemeenteraadsverkiezingen

https://impactyou.nl/expeditieme-vo/


Wat vinden zij belangrijk? Welke normen en waarden hebben ze
meegekregen? Waar zouden ze de nadruk op willen leggen? Laat ze hun
partijprogramma uitwerken.
Wat willen ze hiermee bereiken en hoe gaan ze dat doen? Laat ze een plan
van aanpak schrijven.
Wie is hun doelgroep?
Hoe zou de partij heten?
Welke slogan zou hierbij passen?
Hoe zouden ze verbinding leggen met de burgers?
Hoe zou hun campagne eruit zien. Laat ze hier bijvoorbeeld een moodboard
bij ontwikkelen.

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze
verkiezingen mag je vanaf 18 jaar een stem uitbrengen. Hoe kies je een politieke
partij? Wat doet een partij vervolgens als je gestemd hebt?

Leg als docent eerst kort uit hoe de verkiezingen in Nederland werken, wat het
belang van stemmen is en wat het verschil is tussen landelijke verkiezingen en
gemeenteraadsverkiezingen. Je kunt hierbij deze informatie gebruiken of bekijk
eerst dit korte uitlegfilmpje van ProDemos over het besturen van Nederland met
de klas.

18+ 
Zijn je studenten 18+, ga dan met hen in gesprek over het belang van stemmen
en de verschillende kieswijzers. Laat hen zelf een kieswijzer invullen en ga daarna
met ze in gesprek over de uitslag van de test. Laat ze vervolgens het
partijprogramma doorlezen en vraag of dit aansluit bij de normen en waarden
die ze hebben meegekregen. Klopt de uitslag van de kieswijzer volgens hen?
Waarom wel/waarom niet?

Tot 18 jaar
Laat leerlingen en studenten in groepjes hun eigen politieke partij bedenken. 

Laat de groepjes hun partij presenteren. 

*Wil je er langere tijd mee bezig zijn, laat ze dan ook campagne voeren in de
klas/op school en houd verkiezingen.

Burgerschap

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/welke-verkiezingen-zijn-er
https://www.youtube.com/watch?v=Fbs29h_hZSw
https://prodemos.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/welke-verkiezingen-zijn-er
https://www.youtube.com/watch?v=Fbs29h_hZSw


Op woensdag 16 maart 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze
verkiezingen mag je vanaf je 18e levensjaar een stem uitbrengen. Met jouw stem
bepaal je wat er de komende jaren in je gemeente gebeurt. Maar hoe bepaal je
wie jouw stem krijgt?

Ook naast de gemeenteraadsverkiezingen wordt er van je verwacht dat je al op
jonge leeftijd serieus kunt nadenken over belangrijke dingen, zoals jouw toekomst.
Maar hoe maak je nu een beslissing die bij je past? 

Deze keer delen we een les uit ExpeditieMe, de lob-methode voor het vo van
ImpactYou.

Het beslissingsproces
Elke dag neem je beslissingen. Wat neem je voor broodbeleg? Wat doe je aan? Hoe
ga je naar school? Al deze beslissingen neem je, omdat je gekozen hebt uit
meerdere opties. Soms gaat het kiezen snel en soms duurt het langer. De ene keer
ben je tevreden en de andere keer ben je niet tevreden met je besluit. Door de jaren
heen heb je voortdurend kunnen oefenen wat het beste past bij jouw wensen,
behoeften, smaak en situatie. Naarmate je ouder wordt, nemen de beslissingen in
relatie tot jouw toekomstrichting toe. 

Het volgende schema laat zien welke stappen je doorloopt in het nemen van
beslissingen. 

Je kunt je voorstellen dat het beslissen over je beleg op je boterham een besluit is
dat je vaker kunt maken en geen grote consequenties heeft. Daarentegen zijn er
ook beslissingen die je niet zo vaak neemt en waar meer van afhangt. Bijvoorbeeld
je profielkeuze of je keuze voor een vervolgopleiding. Hier neem je langer de tijd
voor, omdat je er nog weinig ervaring mee hebt. Daarnaast hebben deze
beslissingen ook andere consequenties en ervaar je het misschien als zwaarder. Dit
zou kunnen leiden tot gevoelens van stress, twijfel en onzekerheid. Wat maakt een
keuze moeilijk of makkelijk, licht of zwaar, niet belangrijk/ wel belangrijk? Wat komt
er allemaal bij kijken?

 

Loopbaanbegeleiding

https://impactyou.nl/expeditieme-vo/


Bewustwording  

Belangstelling  

Beoordeling  

Beslissing  

Bevestiging  

Loopbaanbegeleiding

 Neem een recente keuze in gedachte om onderstaand schema in te vullen.
 

Het is belangrijk om te beseffen dat sommige beslissingen op elk moment van
de dag opnieuw genomen kunnen worden. Andere beslissingen komen niet elke
dag aan de orde en sommige besluiten neem je misschien maar één keer in je
leven. Afhankelijk van welke behoefte je hebt en wat er speelt in je leven en
(studie)loopbaan maak je voortdurend keuzes. Daarbij is het goed om te weten
dat keuzegedrag ook beïnvloed wordt door verschillende factoren. Bijvoorbeeld
je leeftijd, je vriendengroep, je eigen verwachtingen en die van anderen,
hoeveel geld je te besteden hebt, en ga zo maar door.



Loopbaanbegeleiding

 1. Welke beslissing(en) neem je iedere dag?

2. Welke beslissing(en) neem je niet iedere dag, maar wel twee keer in een jaar?

3. Welke beslissing(en) neem je maximaal drie keer in je leven?



Loopbaanbegeleiding

Paul Beekers maak t in zijn boek ‘Kiezen is een kunst’ onderscheid in zeven
keuzestijlen:



Loopbaanbegeleiding



Loopbaanbegeleiding



Loopbaanbegeleiding

Wat kun je doen met wat je hebt geleerd tijdens deze les? 1.

Evaluatie en reflectie 

2. Hoe ga je deze kennis toepassen?

3. Wat zou je nog willen weten over het nemen van beslissingen?



Een brief of e-mail sturen naar de voltallige raad, naar een of meer
raadsfracties of naar een individueel raadslid. Op de website van de gemeente
staan de adressen.
Naar een burgeravond gaan (meestal een keer per vier of zes weken) waar
raadsleden en inwoners ‘met de benen op tafel’ met elkaar van gedachten
kunnen wisselen. Iedere gemeente heeft zijn eigen naam voor zulke avonden.
Een afspraak maken met een raadslid, of op het spreekuur van een fractie
komen.
Een vergadering bijwonen
Een burgerinitiatief indienen

Over iets minder dan een week vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Vanaf je 18e levensjaar mag je stemmen. Dit is echter niet de enige manier om
invloed uit te oefenen en je stem te laten horen. 

Je hoeft niet te wachten tot de verkiezingen. Je kunt namelijk ook:

Stap 1: Laat leerlingen/studenten één ding benoemen in hun woonwijk waarover
ze een vraag/klacht/idee hebben. 
Stap 2: Laat ze één van bovenstaande mogelijkheden kiezen om hun stem te laten
horen en laat ze hun mail of brief uitwerken. Willen ze in gesprek (burgeravond,
afspraak met raadslid, vergadering bijwonen), laat ze dan vragen bedenken die ze
daar zouden willen stellen. Willen ze een burgerinitiatief indienen, laat ze dan eerst
hun stelling bepalen en laat ze ook bedenken hoe ze ervoor gaan zorgen dat hun
initiatief gesteund wordt.

Wil je meer achtergrondinformatie geven die de Tweede Kamer ook deelt, lees dan
deze pagina met ze door. Je kunt hiervoor ook onderstaande QR-code scannen of
erop klikken.

Nederlands

https://prodemos.nl/DOE-Test-je-kennis-of-word-politiek-actief/Zelf-invloed-uitoefenen2/Vergadering-bijwonen
https://prodemos.nl/DOE-Test-je-kennis-of-word-politiek-actief/Zelf-invloed-uitoefenen2/Hoe-krijg-ik-iets-op-de-politieke-agenda
https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/uw_mening_telt?pk_campaign=breadcrumb
https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/uw_mening_telt?pk_campaign=breadcrumb


Komende week vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. In
Nederland kun je kiezen uit vele partijen. Dit is niet in ieder land zo. Hoe zit
het eigenlijk met verkiezingen in andere landen?

Opdrachten voor de onderbouw van het vmbo en mbo niveau 2 & 3
Gebruik als docent bijvoorbeeld dit filmpje om uit te leggen hoe de
verkiezing van de president van Amerika tot stand komt. 

Opdracht 1: 
Vraag de leerlingen/studenten daarna dit filmpje te bekijken, waarin het
verschil tussen de democraten en republikeinen wordt uitgelegd. Vraag hen
vervolgens in eigen woorden uit te leggen wat het verschil is. 

Variatie: Je kunt de klas ook in groepjes verdelen, zodat ze kunnen focussen
op één van de besproken onderwerpen in het filmpje: logos, economy,
healthcare, military, gun control, marriage, abortion, and immigration. Laat
de groepjes aan elkaar uitleggen wat het verschil is tussen de democraten
en de republikeinen.

Opdracht 2: 
Stel de klas onderstaande vraag en ga het gesprek hierover aan. 
Denk je dat het makkelijker zou zijn als we in Nederland ook maar twee
partijen zouden hebben? Leg uit waarom. 

Vocabulaire: 
Woorden die bij de verkiezingen horen bespreken, zoals: election, ballot,
government, electoral vote, etc.

Engels

https://youtu.be/LY8L6C7tsx8
https://youtu.be/9PrvciTGpRI
https://youtu.be/LY8L6C7tsx8
https://youtu.be/9PrvciTGpRI


Komende week vinden vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats.
In Nederland kun je kiezen uit vele partijen. Dit is niet in ieder land zo. Hoe zit
het eigenlijk met verkiezingen in andere landen?

Opdrachten voor havo/vwo, vmbo bovenbouw en mbo niveau 4 

Opdracht 1: 
Verdeel de klas in drie groepen en laat ze het verkiezingsproces van de
regering in Engeland, Amerika en Canada onderzoeken. Komen studenten
oorspronkelijk uit een ander land of vinden ze een ander land interessanter,
geef ze dan zeker de vrijheid om de verkiezingen in dit land uit te werken. 

Eventueel kun je onderstaande video's over de verkiezingen in de drie
voorgestelde landen gebruiken als achtergrondinformatie.

Opdracht 2: 
Laat ze vervolgens een Powtoon maken van drie minuten om het verschil
met de verkiezingen in Nederland uit te leggen.

Vocabulaire: vergelijken (hetzelfde, tegenovergestelde, vergrotende trap,
overtreffende trap) 

Engels

https://www.cnbc.com/2019/12/11/uk-election-how-does-britains-voting-system-work.html
https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53785985
https://electionsanddemocracy.ca/canadas-elections/canadas-election-process/elections-step-step
https://www.powtoon.com/


Enthousiast? 
 

En... wil je meer weten over één van onze lesmethodes?
Vraag dan hier een live demo aan.

 
Of... heb je een goed idee voor een volgende les?

 Stuur ons dan hier een bericht en we gaan direct aan de slag.
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