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G Hoe democratisch ben ik?

Vooraf

De burger en de politiek, dat is niet altijd een makkelijke relatie. De burger wantrouwt de poli-
tiek, keert zich af of laat betijen, zo blijkt uit heel wat onderzoek.

Het is nog maar de vraag of dit ‘laten betijen” wel mogelijk is, want met de politiek krijgen 
we allemaal te maken  Verkozen politici en regeerders nemen elke dag beslissingen die een 
enorme invloed uitoefenen op ons dagelijkse leven 

Politici beslissen over onze belastingen en sociale bijdragen en wat er met de inkomsten 
gebeurt  Met andere woorden zij beslissen ook waaraan en in wiens voordeel dat geld wordt 
besteed  Het is in het belang van elke burger om toe te kijken op het gevoerde beleid  

Daarom bekijken we in deze module hoe burgers kunnen deelnemen aan het politieke beleid 
en hoe ze hun verlangens aan de politici kenbaar kunnen maken en - misschien ook - doordruk-
ken  Politici hebben de verantwoordelijkheid om in het belang van de bevolking beslissingen te 
nemen. Verkozen worden betekent immers een mandaat, een opdracht van de kiezer uitvoeren. 
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Doelstellingen

De doelstellingen van deze module komen overeen met de vakoverschrijdende eindter-
men. Concreet werken we hier aan:

Kennisinhoud:
 ● verkiezingen zijn voor de burger een belangrijk middel zijn om te participeren aan de 

democratische besluitvorming;
 ● verkiezingen zijn een middel om de rechtsstaat in stand te houden en te verbeteren (zie 

Module 2);
 ● de burger heeft ook andere middelen (belangengroepen, referenda, betogingen, peti-

ties   ) om te drukken op de politieke besluitvorming 

Vaardigheden
 ● een geldige stem uitbrengen; 
 ● kritisch omgaan met informatiestromen;
 ● op basis van informatie een gefundeerde positie innemen;
 ● gebruik maken van andere inspraakkanalen dan verkiezingen;
 ● aan de democratische besluitvorming participeren;
 ● als oefening verkiezingen organiseren 

Attitudes
 ● interesse tonen voor verkiezingen en politieke partijen;
 ● respect opbrengen voor verkiezingen als democratische procedure;
 ● het politieke burgerschap aanvaarden en minstens passief (= zich informeren) deelne-

men aan het politieke leven;
 ● respect opbrengen voor andere inspraakkanalen die de burger ter beschikking heeft  
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A Verkiezingen

Starten (blz . 82)

Laat de leerlingen een informatiemap aanleggen over de verkiezingen 
Interessantst is natuurlijk met deze module te werken naar aanleiding van verkiezingen  Dat 
biedt de gelegenheid om een pak informatie over die verkiezingen te verzamelen, van partijpro-
gramma’s tot verkiezingspropaganda. Die informatie kan verwerkt worden in een collage, ze 
kan gerangschikt worden per partij, per onderwerp, enzovoort. De leerlingen kunnen bijvoor-
beeld ook op zoek gaan naar de partijen en kandidaten die aandacht besteden aan de jeugd, 
aan de werkgelegenheid, aan sport en ontspanning, aan onderwijs. 
Zet de leerlingen bij voorkeur in groepjes aan het werk, geef hen een welomschreven opdracht. 
Elk groepje kan één partij, of één kandidaat, of één onderwerp volgen. Op die manier zal het 
kiesgebeuren minder chaotisch overkomen  
Als er geen verkiezingen in aantocht zijn, is het zinvol om stil te staan bij de lokale politiek. De 
leerlingen gaan na welke partijen in de gemeenteraad van hun gemeente of stad zetelen  Ze 
kunnen informatie verzamelen over de standpunten die partijen innemen rond een bepaalde 
problematiek  Ze kunnen ook nagaan hoe die partijen stemmen in de gemeenteraad  En hoe 
de inwoners van hun gemeente laten weten wat ze van bepaalde standpunten denken  
Een derde mogelijkheid is om na te gaan of er in het buitenland verkiezingen in aantocht zijn  
Welke informatie verschijnt daarover in onze media? Welke partijen spelen mee en welk pro-
gramma verdedigen ze? 

Doen: Uitspraken (blz . 83)

Laat de leerlingen de uitspraken lezen  Zij duiden aan met welke uitspraken zij het eens zijn (+) 
of niet eens zijn (-)  Daarna analyseren zij hun persoonlijke voorkeuren  
Verwerkingsmogelijkheden: 

 ● kies de uitspraak die het dichtst staat bij wat jij denkt van verkiezingen;
 ● kies de uitspraak die helemaal niet uitdrukt wat jij denkt van verkiezingen;
 ● motiveer je antwoord 

Tot slot kunnen de leerlingen de uitspraak die voor hen het meest van toepassing is, aan de 
klas voorstellen 

Doen: Voorwaarden (blz . 84)

Suggestie: u kunt de oefening eerst laten doen voor de federale en deelstaatverkiezingen, 
daarna voor de gemeenteraadverkiezingen en Europese verkiezingen 
De antwoorden bij de vraag aan welke voorwaarden iemand moet voldoen om te mogen 
stemmen, zijn niet lukraak gekozen. Vanuit die voorwaarden kunt u de geschiedenis van ons 
stemrecht inleiden 
Belastingen betalen, een diploma op zak hebben, man zijn, waren in het verleden voorwaarden 
om te mogen stemmen  Aan onze stemplicht is een lange strijd voorafgegaan 
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Je moet: Verkiezingen 
voor de 

gemeente- en 
provincieraad

Verkiezingen 
voor het 
Vlaams 

Parlement

Verkiezingen 
voor het 
federale 

parlement

Verkiezingen 
voor het 
Europees 
Parlement

18 jaar zijn x x x x

21 jaar zijn

Belastingen betalen

Een diploma van 
secundair onderwijs 
hebben

Belg zijn x x x x

De nationaliteit 
hebben van een van 
de landen van de 
Europese Unie

x
(Opm  1)

x
(Opm  3)

5 jaar of langer 
in België je vaste 
woonplaats hebben 
(gedomicilieerd zijn) 
als je de nationaliteit 
hebt van een land 
buiten de Europese 
Unie

x
(Opm  2)

Je burgerrechten niet 
verloren hebben in 
een rechterlijk vonnis

x x x x

Man zijn

Lid zijn van een 
politieke partij

OPMERKINGEN:
1.  Wie de nationaliteit heeft van een van de landen van de Europese Unie mag sinds okto-

ber 2000 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
2.  Wie de niet-Europese (EU) nationaliteit heeft van een land buiten de Europese Unie mag 

onder bepaalde voorwaarden sinds 2006 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
3.  Burgers van de Europese Unie stemmen voor het Europees Parlement voor vertegen-

woordigers van hun eigen land 

Opzoeken (blz . 85)

De voorwaarden om aan de verkiezingen te kunnen deelnemen zijn niet altijd dezelfde geweest  
Tussen 1831 en 1948 heeft zich een ware strijd afgespeeld voor het algemeen stemrecht  De 
meeste jongeren zijn zich daar niet van bewust  Zij gaan er meestal van uit dat stemrecht ver-
worven is zonder slag of stoot  Maar zelfs vandaag kan een thema als stemrecht voor migranten 
voor heel wat controverse zorgen in politieke debatten  Deze oefening werpt een licht op de 
strijd die aan ons stemrecht is voorafgegaan. Kopieer de bladzijden hierna, knip de kaartjes 
uit en geef de leerlingen een andere identiteit. Voor elke periode – de informatie is te vinden 
in het leerlingenmateriaal blz. 86 en 87 – bepalen de leerlingen nu of ze stemrecht hebben of 
niet  Bespreek tussendoor ook de resultaten  Dat kan het best door de stemgerechtigden apart 
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te zetten  In het begin zal de groep met stemgerechtigden zeer klein zijn  De jongeren zien 
die groep in de loop van de oefening groeien. Dat is één element. Een ander element is – en 
dat zal vooral spelen in klassen met (veel) meisjes – dat het heel lang duurt voor de vrouwen 
stemgerechtigd zijn  
Zelfs op het eind van de oefening mag niet iedereen stemmen  Wie mag er niet stemmen en 
waarom? Hoe staat de klas daartegenover? 
Het kan nuttig zijn om naar aanleiding van die oefening het thema stemrecht voor niet-Europese 
vreemdelingen aan bod te laten komen  Die optie is niet opgenomen in het leerlingenmateriaal 
om aan de leerkracht de kans te geven daar zelf de opportuniteit van te beoordelen  
U kunt nog de volgende informatie toevoegen aan het materiaal in de Werkmap voor de 
leerlingen: 

 ● In 1969 werd de leeftijdsgrens voor de gemeenteraadsverkiezingen verlaagd tot 18 jaar 
 ● De eerste verkiezingen voor het Europees Parlement vonden plaats in 1979 
 ● Vanaf 1981 werd de leeftijdsgrens voor de parlementen en provincieraden verlaagd tot 

18 jaar 
 ● In 1994 mochten inwoners van de Europese Unie deelnemen aan de Europese 

verkiezingen 
 ● Sinds 2000 mogen onderdanen van de Europese Unie stemmen bij de gemeenteraads-

verkiezingen van de Belgische gemeente waarin ze ingeschreven zijn 
 ● In 2004 werd beslist dat buitenlanders van buiten de Europese Unie onder bepaalde 

voorwaarden mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen (de eerste gemeen-
teraadsverkiezingen na die beslissing vonden plaats in 2006):
• 5 jaar ononderbroken in België gedomicileerd zijn
• zich inschrijven op een kieslijst
• een verklaring ondertekenen dat hij/zij de Belgische wetgeving zal respecteren.

Een andere identiteit: 

Naam: Jules Verheecke 
Nationaliteit: Belg  
Geslacht: m 
Leeftijd: 18 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: universiteitsstudent
Andere:  — 

Naam: Pierre Aspe 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 21 
Betaalt belastingen: 
1831: 5 gulden 
1848: 23 BEF  1893: 35 BEF 
Beroep: rijkswachter op het platteland 
Andere:  —

Naam: Florian Verhaeghe 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 24 
Betaalt belastingen: 
1831: 40 gulden 
1848: 50 BEF  1893: 80 BEF 
Beroep: stagiair-advocaat in Diest 
Andere: eigenaar onroerend goed t.w.v. 5000 
BEF

Naam: Erik Buffel 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 45 
Betaalt belastingen: 
1831: —
1848: —  1893: 5 BEF
Beroep: landbouwknecht 
Andere: ongehuwd
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Naam: Felice Casagrande 
Nationaliteit: Italiaan 
Geslacht: m 
Leeftijd: 27 
Betaalt belastingen: 
1831: 8 gulden 
1848: 15 BEF
1893: 25 BEF 
Beroep: kleermaker in Nijvel 
Andere: vader van 3 kinderen 

Naam: Joris Vermeulen 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 50 
Betaalt belastingen: 
1831: 8 gulden 
1848: 12 BEF
1893: 5 BEF personele belasting op de woonst 
Beroep: binnenschipper 
Andere: vader van 10 kinderen 

Naam: Dries Bogaert    
Nationaliteit: Belg     
Geslacht: m     
Leeftijd: 34     
Betaalt belastingen:   
1831: 34 gulden      
1848: 60 BEF
1893: 5 BEF belasting op woonst 
Beroep: beenhouwer in Nijvel  
Andere: vader van 7 kinderen 

Naam: Wim Carels 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 55 
Betaalt belastingen: 
1831: 12 gulden 
1848: 43 BEF
1893: 5 BEF personele belasting op woonst  
Beroep: parochiepriester op het platteland 
Andere: heeft seminarie gevolgd 

Naam: Adriën Dierickx 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 40 
Betaalt belastingen: 
1831: 35 gulden 
1848: 41 BEF  1893: 100 BEF 
Beroep: landbouwer in Tienen 
Andere: totale jaarlijkse opbrengst van 
huurhuizen: 103 BEF 

Naam: Ewout Coorevitz 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 58 
Betaalt belastingen: 
1831: 17 gulden 
1848: 22,5 BEF  1893: 30 BEF 
Beroep: leraar in Brussel 
Andere: volgde les aan het Klein-Seminarie te
Roeselare 

Naam: Adelain Roose 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 63 
Betaalt belastingen: 
1831:  —
1848:  — 1893: 10 BEF 
Beroep: gepensioneerd dakwerker 
Andere:  —

Naam: Els Meerseman 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 24 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893: —
Beroep: huisvrouw 
Andere: moeder van 3 kinderen 

Naam: Fernand Provoost 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: m 
Leeftijd: 65 
Betaalt belastingen: 
1831: 82 gulden 
1848: 50 BEF  1893: 150 BEF 
Beroep: dokter in Brussel 
Andere: grootvader van 30 kleinkinderen 

Naam: Eefje Vandaele 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 27 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  —
Beroep: secretaresse 
Andere: ongehuwd 

Naam: Linda De Brabandere 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 18 
Betaalt belastingen: 
1831:  —
1848:  — 1893:  —
Beroep:  boerendochter 
Andere:  — 

Naam: Anke Denneweth 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 30 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: fabriekarbeidster 
Andere: moeder van 6 kinderen 
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Naam: Belinda Vercaempst 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 21 
Betaalt belastingen: 
1831:  —
1848:  — 1893:  —
Beroep: meid bij de priester 
Andere: ongehuwd 

Naam: Patricia Verschaeve 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 35 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  —
Beroep: bakkersvrouw 
Andere: moeder van 1 kind

Naam: Elise Ceulemans 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 40 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848: 53 BEF  1893: 80 BEF 
Beroep: filosofe 
Andere: oorlogsweduwe 

Naam: Lot Van Nevel 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 60 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: gepensioneerd kapster 
Andere:  — 

Naam: Helga Vermandere 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 45 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: tekent illustraties 
Andere: moeder van 5 kinderen 

Naam: Nele Verhelst 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 65 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: huisvrouw 
Andere:  —

Naam: Floor Croonenbergs 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 50 
Betaalt belastingen: 
1831:  —
1848:  — 1893:  —
Beroep: verpleegster 
Andere:  —

Naam: Rita van Loocke 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 70 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: gepensioneerd vlaswerkster 
Andere:  —

Naam: Bieke Gevaert 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 55 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 1848:  — 1893:  — 
Beroep: werkloos 
Andere: weduwe en moeder van 6 kinderen, 
de twee oudsten vervullen momenteel 
hun dienstplicht 

Naam: Beatrijs Oens 
Nationaliteit: Belg 
Geslacht: v 
Leeftijd: 75 
Betaalt belastingen: 
1831:  — 
1848:  — 1893:  — 
Beroep: religieuze 
Andere: 

Naam:
Nationaliteit:
Geslacht:
Leeftijd:
Betaalt belastingen:
1831:
1848:   1893:
Beroep:
Andere:

Naam:
Nationaliteit:
Geslacht:
Leeftijd:
Betaalt belastingen:
1831:
1848:   1893:
Beroep:
Andere:
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RESULTAAT: 
Naam Aantal stemmen in: 

1831 1848 1893 1919 1948 

1 Jules Verheecke - - - - -

2 Pierre Aspe - - - 1 1

3 Florian Verhaeghe - - - 1 1

4 Felice Casagrande - - - - -

5 Dries Bogaert - - 1 1 1

6 Adriën Dierickx - - 1+1 1 1

7 Erik Buffel - - 1 1 1

8 Joris Vermeulen - - 1+1 1 1

9 Wim Carels - 1 1+2 1 1

10 Ewout Coorevitz - - 1+2 1 1 

11 Adelain Roose - - 1 1 1

12 Fernand Provoost 1 1 1+2 1 1

13 Linda De Brabandere - - - - -

14 Belinda Vercaempst - - - - 1

15 Els Meerseman - - - - 1

16 Eefje Vandaele - - - - 1

17 Anke Denneweth - - - - 1

18 Patricia Verschaeve - - - - 1

19 Elise Ceulemans - - - 1 1 

20 Helga Vermandere - - - - 1

21 Floor Croonenbergs - - - - 1

22 Bieke Gevaert - - - 1 1

23 Lot Van Nevel - - - - 1

24 Nele Verhelst - - - - 1

25 Rita Van Loocke - - - - 1

26 Beatrijs Oens - - - - 1 
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B Partijen, lijstvorming en debat

Doen: Een partij en een programma (blz . 88)

De module linkt een kritische benadering van verkiezingen en partijen in de maatschappij aan 
de realiteit op school  Deze activiteit zet leerlingen aan om zelf een partij op te starten die in een 
leerlingenraad zal opkomen voor de belangen van de leerlingen op school  
Deze module gaat dus bewust een stap verder dan een simulatie  Binnen de school kunnen 
leerlingen opkomen voor de zaken die hen aanbelangen  Het leren participeren en het effectief 
participeren gaan samen. We verwijzen ook naar de ‘Informatiemap over democratie, burger-
zin en politiek’, module 1, hoofdstuk 4 Inspraak- en participatiemogelijkheden van jongeren. 
Blik met de jongeren ook terug op de voorbije activiteit  Hoe hebben zij samengewerkt? Heeft 
iedereen zijn mening kunnen vertolken? Is de beslissing binnen de groep op een democrati-
sche wijze genomen? Zo krijgen de leerlingen tijdens het leerproces systematisch impulsen 
om zich bewust te worden van democratische vaardigheden en attitudes 

Opzoeken: Invuloefening (blz . 89)

Partijen komen en gaan  Het politieke landschap is voortdurend in beweging  U kunt daarop 
inspelen of het gewoon vermelden  

Weten: Politieke partijen (blz . 89)

Meer achtergrondinfo over het ontstaan en de verschillen tussen de politieke partijen vindt u 
in de ‘Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek’, module 3, hoofdstuk 5 Politieke 
partijen en in onze brochure ‘Een klare kijk op politieke partijen’.

Doen: Een campagne en een lijst (blz . 97)

Bij het ontwerpen van de campagne en het opstellen van de kandidatenlijst is de terugblik erg 
belangrijk  De leerlingen moeten leren overleggen  Ze moeten beseffen dat iedereen recht 
heeft op een mening en dat je naar die mening moet luisteren, ook al kan deze oefening voor 
enig animo zorgen in de klas  
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Weten: De plaats op de lijst (blz . 98)

Opmerking betreffende de verdeling van de lijststemmen: het aantal lijststemmen van een par-
tij wordt gedeeld door twee  Daarna wordt gekeken naar het aantal voorkeurstemmen van de 
eerste kandidaat op de lijst  Heeft die kandidaat niet genoeg voorkeurstemmen om verkozen 
te zijn, dan krijgt die eerste kandidaat zoveel lijststemmen erbij als nodig is om verkozen te zijn. 
Blijven er genoeg lijststemmen over, dan krijgt de tweede kandidaat lijststemmen erbij. Dat 
gaat op dezelfde manier door tot er geen lijststemmen meer over zijn 

Extra (blz . 100)

Affichecampagnes zijn nog steeds een gangbaar communicatiemiddel, maar politicoloog 
Johan Ackaert betwijfelt of ze wel enig effect hebben. Reflecteer met de leerlingen over dit 
artikel: hoe ervaren zij een campagne, wat beïnvloedt hen, hoe vormen ze zelf een mening?

Doen (blz . 100)

De leerlingen kunnen in deze oefening vrijuit en creatief aan de slag 

Weten: Het verkiezingsdebat (blz . 100)

Doen: Debat (blz . 101)

Een leerling kan het debat modereren, of u kunt zelf als moderator optreden. 

Deze oefening kunt u beperken tot uw eigen klas of ook andere klassen erbij betrekken  In 
beide opties staan de leerlingen voor de bijkomende uitdaging dat ze zich voor een grotere 
groep moeten (leren) uitdrukken 

Deze oefening heeft de bedoeling om het debat een officieel karakter te geven. Wat de deel-
nemers aan het debat beweren, kan gefilmd worden. Zoals in de echte politiek kan hen later 
gevraagd worden om daarover verantwoording af te leggen  

Deze oefening mobiliseert de hele klas  Iedereen wordt tot actie aangezet  



62 Verkiezingen en partijen
C Stemmen

C Stemmen

Weten (blz . 102)

Informatie over hoe er in uw gemeente gestemd wordt, is te vinden op www.vlaanderen.be   
Op die site staat ook heel wat informatie over andere aspecten die met verkiezingen verband 
houden  

U kunt van daaruit ook doorklikken naar de site van de Dienst Verkiezingen van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken www.verkiezingen.fgov.be  Daar vindt u onder 
andere informatie over de federale kieswetgeving en alle uitslagen van voorbije federale, regio-
nale en Europese verkiezingen 

Op www.vlaanderenkiest.be, de verkiezingssite van het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur van de Vlaamse overheid, vindt u onder andere de verkiezingsuitslagen van voorbije 
Vlaamse en lokale verkiezingen 

Doen: Verkiezingen voor de leerlingenraad (blz . 104)

Hier kan gewoon gesimuleerd worden, maar de inzet en de motivatie zal veel groter zijn als 
de verkiezingen er werkelijk toe doen  En dat is het geval bij een echte verkiezing van een 
leerlingenraad  Die heeft namelijk als taak om op de school de belangen van de leerlingen te 
behartigen 

U zou een groepje leerlingen verantwoordelijk kunnen maken voor de organisatie van die 
verkiezingen 

Het is ook aangewezen om het onderscheid uit te leggen tussen een ‘stembureau’ en een 
‘stemopnemingsbureau’ (ook ‘telbureau’ genoemd).

 ● Stembureau: het woord ‘stembureau’ betekent enerzijds het stemlokaal (vaak in een 
school) waar de kiezers hun stem komen uitbrengen  Anderzijds betekent het de groep 
personen die zorgt voor de organisatie en het vlotte verloop van de stemmingen in het 
stemlokaal  

 Afhankelijk van haar grootte kan een gemeente een of meer stembureaus inrichten  Een 
stembureau bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, vier bijzitters, 
vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris 

 ● Stemopnemingsbureau: hier worden de stemmen geteld. 
 In stembureaus waar met potlood en papier wordt gestemd, worden de stembiljetten met 

de uitgebrachte stemmen in een harmonicaomslag of zak gestopt  Die wordt verzegeld 
en naar een stemopnemingsbureau gebracht  Er zijn aparte stemopnemingsbureaus 
voor de stembiljetten voor de Kamer, de gewest- en gemeenschapsparlementen en het 
Europees Parlement  
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Voor stembureaus waar met de computer wordt gestemd, is er geen telling nodig. De uitge-
brachte stemmen staan op usb-sticks. Die gaan, samen met de uitgeprinte stembiljetten die 
in een stembus waren gestopt, in een verzegelde omslag naar het kantonhoofdbureau. Daar 
gebeurt het tellen van de stemmen digitaal 

Na afloop van de verkiezingen wordt de procedure het best geëvalueerd. De leerlingen kunnen 
hier een essentiële bijdrage leveren op voorwaarde dat ze die evaluatie grondig voorbereiden. 
Die voorbereiding is opgenomen in het leerlingenmateriaal  Als de leerlingen ernstige tekort-
komingen en/of fouten vaststellen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat er in de toekomst een 
plan komt dat die fouten onmogelijk maakt  
Het algemene resultaat kan dus positief uitvallen, maar misschien moet er op bepaalde punten 
toch worden ingegrepen  Het is aan de leraar erop toe te zien dat aan alle voorwaarden om tot 
eerlijke verkiezingen te komen, is voldaan. 

Extra: De verkiezingsuitslag (blz . 105)

Antwoorden:

 ● N-VA haalde de meeste stemmen 
 ● Op Open Vld stemden 556 630 kiezers 
 ● CD&V heeft 19 zetels 
 ● Vlaams Belang behaalde 18,5% van de stemmen.
 ● Voor sp a (nu Vooruit) zitten er 13 volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement 
 ● PVDA is de kleinste partij in het Vlaams Parlement 
 ● 4,95% van de kiezers hebben blanco of ongeldig gestemd.
 ● 4 238 274 kiezers brachten een geldige stem uit 

Weten: De coalitievorming (blz . 107)

Doen (blz . 108)

Een antwoord op de eerste twee vragen vinden de leerlingen in de tekst op blz  107  
 ● Wat is een coalitie? 

 Twee of meer partijen die samen de meerderheid van de zetels in het parlement hebben 
en afspreken om samen te regeren of te besturen  

 ● Waarom vormen verschillende partijen een coalitie? 

CoalitievormingD
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 Meestal is geen enkele partij groot genoeg om helemaal alleen de meerderheid van de 
zetels te behalen en alleen te regeren  Twee of meer partijen kunnen wel een meerder-
heid vormen in het parlement en afspreken om samen te regeren  

Voor de andere gegevens verwijzen wij naar de onderstaande opzoekopdracht 

Opzoeken (blz . 108)

Weten: Een schoolraad en leerlingenraad in je school 
(blz . 109)

Doen (blz . 110)

Afsluiten (blz . 110)

Deze module heeft een heel sterke projectmatige inslag  De betrokkenheid van de leerlingen 
is groot: ze organiseren niet alleen zelf verkiezingen, ze geven ook een inzet aan die verkiezin-
gen  Vandaar deze afsluiter  Het is belangrijk om de resultaten van hun werk op te volgen en 
te beoordelen, zeker als bijvoorbeeld de directie zich geëngageerd heeft om een en ander te 
realiseren 


