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2 De Basis

Voorwoord
Het valt niet te ontlopen: in het schooljaar 2018-2019 sluipt de politiek je klas binnen. 
Bij aanvang van het schooljaar – in oktober – vonden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats, aan het einde van het schooljaar op 26 mei 2019 zijn er Vlaamse, federale en 
Europese verkiezingen.
Verkiezingen zijn een kans. Een kans om leerlingen voor te bereiden op hun rol als 
kiezer. Maar nog belangrijker is de kans om leerlingen te begeleiden en te laten oefenen 
in hun rol als burger, ook los van verkiezingen. 

Daarom hebben wij een informatiebrochure en een oefeningenboekje ‘Verkiezingen 
2019 De Basis’ en een informatiebrochure en een oefeningenboekje ‘Verkiezingen 2019 
In Detail’ voor u samengesteld. Daarin vinden uw leerlingen informatie en oefeningen 
over de democratie, over ons politiek systeem, over de verkiezingen. Maar ook oefeningen 
die hen kritisch laten nadenken over maatschappelijk thema’s, die hen uitnodigen om 
met elkaar op een respectvolle manier van gedachten te wisselen en van mening te 
verschillen. Want die vaardigheden zijn minstens even belangrijk als de kennis.

‘In Detail’ is bedoeld voor leerlingen met voorkennis en gaat dieper in op democratie, 
de organisatie van de staat, politieke partijen en verkiezingen. Wij hebben ervoor 
gekozen de oefeningen niet te labellen naargelang de graad of het onderwijstype  
omdat ze bruikbaar zijn in meerdere graden en types. 

Wij nodigen u dan ook graag uit om uit dit aanbod naar believen te plukken en de 
oefeningen naar uw hand te zetten. 

De Kracht van je Stem
Vlaams Parlement
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Oefening 1

Negen keer jouw mening 

 Doelstellingen

De leerlingen worden zich bewust van hun eigen democratische ingesteldheid.

 Klasorganisatie

Individueel of in groep (discussiegroep of speeddate) of klassikaal (kleur bekennen of eens/oneens)

 Timing

50 minuten

 Verloop

Individueel
Leerlingen vullen de test individueel in en berekenen hun score. Eventueel kan er achteraf 
klassikaal overlopen worden. U kan bij de antwoorden toelichten waarom die meer of minder 
democratisch zijn.

In groep
• Discussiegroep: de leerlingen vullen de test in voor zichzelf. Daarna kunnen ze in kleine 

groepjes de vragen overlopen. Ze bespreken waarom ze hun eigen antwoord gekozen hebben 
en wat ze denken van de andere opties.

• Speeddate: De leerlingen zitten op twee rijen, met hun gezicht naar elkaar. Wanneer een 
signaal wordt gegeven, mogen ze de eerste vraag twee minuten lang bespreken met de 
partner tegenover hen. Als de tijd om is, blijft één rij zitten en schuift de andere rij door. De 
leerlingen hebben nu een nieuwe partner, waarmee ze de volgende vraag kunnen bespreken.

Richtvragen:
• Wat heb je zelf geantwoord? Waarom heb je dat antwoord gekozen?
• Wat heeft je partner geantwoord? Waarom heeft je partner dat antwoord gekozen? 
• Welke argumenten kunnen jullie samen nog bedenken bij de verschillende antwoorden?
• Wat is het resultaat van jullie overleg? Blijven jullie bij je eigen antwoord of wijzigen jullie je 

antwoord.

Klassikaal
• Kleur bekennen: Baken drie vakken af in het lokaal. De vakken krijgen letter A, B en C 

toegewezen. Lees de vraag voor. De leerlingen gaan in het vak staan dat correspondeert met 
het antwoord dat zij juist vinden. Laat enkele leerlingen kort hun keuze uitleggen. 

• Eens/oneens: Neem plaats in het midden van de klas. Lees de vraag voor, samen met het 
antwoord dat de hoogste score oplevert. De leerlingen kiezen een kant: links van jou is 
helemaal oneens, rechts van jou is helemaal eens. Maak na elke vraag even tijd voor een 
discussiemoment.
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Richtvragen:
• Waar sta je? Waarom sta je daar? Geef argumenten (minstens 1).
• Wie staat er aan de overkant en waarom? Geef argumenten (minstens 1).
• Begrijp je de argumenten van de overkant?

 Scorekader

A B C

Vraag 1 0 2 /

Vraag 2 0 2 1

Vraag 3 0 1 2

Vraag 4 0 2 1

Vraag 5 2 0 1

Vraag 6 2 0 /

Vraag 7 2 1 0

Vraag 8 2 0 1

Vraag 9 2 0 1

 Achtergrondinformatie

1. Moeten politieke partijen geld krijgen van de overheid?
In ons land is de partijfinanciering vanuit de overheid sterk opgetrokken in het begin van de 
jaren ’90. De reden daarvoor is dat partijen daardoor niet meer afhankelijk zijn van financiering 
van bedrijven en rijke geldschieters. Daardoor zullen ze ook minder geneigd zijn om de 
politieke agenda van die geldschieters te volgen en wordt het gevaar voor corruptie ingeperkt. 
Maar dat wil niet zeggen dat er geen kritiek kan zijn op de huidige regeling. 
In totaal krijgen de partijen elk jaar samen 70 miljoen euro. Afhankelijk van hun grootte, 
verschilt het bedrag. Volgens professor Bart Maddens van de KULeuven krijgen Belgische 
politieke partijen abnormaal veel overheidsmiddelen. In Nederland krijgen alle partijen samen 
16,2 miljoen euro. Daarnaast is de huidige regeling ook een behoudsgezinde regeling, omdat 
enkel partijen die verkozenen hebben in een van de parlementen overheidsgeld krijgen. Dat 
maakt het voor nieuwe partijen heel moeilijk om campagne te voeren.

Meer info:
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170531_02905483 https://soc.kuleuven.be/io/verkiezingen/
financiering

2. Kandidaten bij verkiezingen zouden allemaal een diploma moeten hebben voor ze 
parlementslid kunnen worden.
Een democratisch verkozen parlement mag geen diplomavereisten opleggen aan de 
verkozenen. Zo een beperking zou betekenen dat laaggeschoolde groepen uit de samenleving 

https://soc.kuleuven.be/io/verkiezingen/financiering
https://soc.kuleuven.be/io/verkiezingen/financiering
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uitgesloten worden van de besluitvorming. Toch gelden er wel een aantal beperkingen voor 
kandidaten: bijvoorbeeld de minimumleeftijd van 18 jaar. Voor de federale en regionale 
verkiezingen moeten kandidaten Belg zijn. Er zijn ook welbepaalde procedures die gevolgd 
moeten worden. 

Meer info
https://verkiezingen.fgov.be/?id=3448&L=1&_ga=2.6424305.2127307113.1543228121-
1035307847.1543228121

3. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren in het onderstaande geval?
Deze stelling kan aanleiding geven tot een klasdiscussie over waar de vrijheid van 
meningsuiting stopt. In het gegeven voorbeeld is er weinig twijfel over dat het gaat om een 
strafbaar feit. De Antidiscriminatiewet bepaalt dat volgende handelingen verboden zijn: directe 
en indirecte discriminatie, intimidatie of pesterijen en opdracht geven tot het discrimineren en 
aanzetten of oproepen tot haat, discriminatie en geweld (omwille van seksuele geaardheid in 
dit voorbeeld). Voorbeelden van uitspraken van de rechtbank vindt u op de website van Unia.

Meer info: 
https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/seksuele-geaardheid

4. Wanneer de overheid iets beslist waar je het niet mee eens bent, dan moet je dat toch 
aanvaarden.
Het klopt dat beslissingen in een democratie door een meerderheid moeten worden genomen. 
Ze mogen echter nooit de rechten van de burgers schenden, zelfs wanneer een meerderheid 
de beslissing nam. Wie het niet eens is mag zijn mening laten horen en mag protesteren. 
Daarvoor is er het recht op vrije meningsuiting, het recht om te betogen en het stakingsrecht. 
Een beslissing ‘omzeilen’ zoals stelling C aangeeft, wijst op het niet naleven van de wet. En 
dat is in een democratische rechtstaat niet geoorloofd. Hoewel er ook daarover natuurlijk kan 
gediscussieerd worden. Denk maar aan de actie “Brossen voor bossen” waarbij leerlingen 
gingen spijbelen om actie te voeren voor het milieu.

5. Het stadsbestuur heeft de bouwvergunning voor een nieuwe Sikh tempel goedgekeurd. 
Het gaat hier om godsdienstvrijheid. In België zijn de Katholieke, Protestantse, Anglicaanse, 
Israëlitische, Islamitische en Orthodoxe eredienst erkend, naast de niet-confessionele 
levensbeschouwing. Het boeddhisme en het Sikh-geloof zijn niet erkend. Maar dat wil niet 
zeggen dat Boeddhisten en Sikh hun godsdienst niet mogen beleven. Het betekent alleen dat 
ze geen overheidssubsidies krijgen. In België leven naar schatting 10.000 Sikh, de grootste 
groep ervan in Zuid-Limburg. In Sint-Truiden staat een grote Sikh-tempel. 

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/erediensten_en_vrijzinnigheid

6. Joas B. heeft een rechtszaak aangespannen tegen zijn buurman, maar de procedure 
loop erg traag. Hij stuurde een brief naar de minister van justitie om te vragen of hij de 
rechtszaak kon versnellen. Wat zou de reactie van de minister moeten zijn?
Deze vraag raakt aan de scheiding der machten. De rechterlijke macht moet onafhankelijk 
recht spreken. Een minister of parlementslid mag zich daar niet mee bemoeien. Een minister 
van justitie houdt zich wel bezig met het justitiebeleid, wat wil zeggen dat hij/zij bijvoorbeeld 
wel middelen moet voorzien voor informatisering van justitie of voor voldoende personeel bij 
de rechtbanken. Maar rechters worden niet benoemd of ontslagen door ministers.
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7. Wegens een betoging, wordt een stuk van de stad afgesloten voor het verkeer.  
Er ontstaan lange files. Wat vind jij daarvan?

 Het recht op vrije meningsuiting en het recht op vreedzame vergadering zijn belangrijke 
democratische grondrechten. Ze staan ook in onze Grondwet (art. 19 en art. 26). Een betoging 
wordt gezien als een vergadering op een openbare plaats of op de openbare weg. Ook als dat 
hinder kan veroorzaken, hebben mensen het recht om te betogen. 

 Betogingen worden wel aan preventieve maatregelen onderworpen. Zo moet een betoging 
vooraf aangevraagd worden en zal de burgemeester rekening houden met het tijdstip en het 
parcours van een betoging. Een burgemeester mag een betoging nooit verbieden omwille van 
de doelstelling van de betoging. Hij/zij mag zich enkel laten leiden door de openbare orde en 
rust en de veiligheid van het verkeer. Een betoging kan worden verboden, wanneer er ernstige 
aanwijzingen zijn dat ze niet vreedzaam zal verlopen. Toegelaten betogingen worden door 
de politie beschermd tegen verstoring. Niet toegelaten of niet vreedzame betogingen worden 
uiteengedreven.

8. Een leerlingenraad is verplicht in iedere school. Wat vind jij daarvan?
 In het secundair onderwijs is een leerlingenraad decretaal verplicht, behalve wanneer de 

participatie van de leerlingen via het schoolreglement op een andere manier wordt verzekerd 
en er geen 10% van de leerlingen om de oprichting van een leerlingenraad vraagt. Voor de 
samenstelling van de leerlingenraad kiest elke school zijn manier van werken, er is geen 
verplichte verkiezingen. 

 Deze stelling kan leiden tot een groepsgesprek over de zin van de leerlingenraad, de 
bevoegdheden van de leerlingenraad en de belangen van de leerlingen in het schoolleven.

9. Op school zou er een vak ‘politiek en actualiteit’ moeten gegeven worden. 
 Ook deze stelling kan leiden tot een groepsgesprek over de noden van de leerlingen als 

burger in de samenleving. 
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Oefening 2

Rangschikking van democratische landen

 Doelstellingen

• De leerlingen beseffen dat niet alle landen (even) democratisch georganiseerd zijn.
• De leerlingen kunnen een reëel politiek systeem toetsen aan de democratische principes.
• De leerlingen kunnen met voorbeelden aantonen dat democratie veel verschillende aspecten 

van de samenleving behelst.

 Klasorganisatie

Fase 1: klassikaal
Fase 2: in kleine groepjes, met klassikale terugkoppeling

 Timing

50 minuten

 Verloop

Fase 1
Laat de leerlingen de 5 opgegeven landen rangschikken volgens hun democratisch gehalte. 
In deze fase mogen ze enkel beroep doen op hun parate kennis en hun buikgevoel.
Bespreek daarna de tekst over democratie in de brochure (1.1, 1.2., 1.3. en 1.4.). Zouden de 
leerlingen op basis van deze informatie hun rangschikking wijzigen? Bespreek kort.

Fase 2
Verdeel de klas in kleine groepjes. Geef elk groepje één land om onder de loep te nemen. Laat 
hen in de media op zoek gaan naar voorbeelden en argumenten om de rangschikking van deze 
landen te onderbouwen. De krantenknipsels in de brochure geven hierover ook aanwijzingen. 
Laat de leerlingen daarna klassikaal de voorbeelden voorleggen en bespreken. Verwijs naar de 
plaats van België in de rangschikking (32e van de 148 landen). Vergelijk met de posities van de 
andere opgesomde landen. Waarom scoren we beter/slechter? Een sluitend antwoord is er niet. 
Het is vooral belangrijk dat u de leerlingen bewust maakt van de basisprincipes van democratie 
en hen wijst op het belang van de uitoefening ervan.
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Oefening 3

Wie mag stemmen?

 Doelstellingen

• De leerlingen kennen het verschil tussen stemrecht, stemplicht en opkomstplicht.
• De leerlingen kennen de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om te mogen 

deelnemen aan de verschillende verkiezingen.

 Klasorganisatie

Theroretisch gedeelte klassikaal, oefening in duo’s met klassikale terugkoppeling

 Timing

30 minuten

 Verloop

Los de voorbeeldoefening hieronder klassikaal op en gebruik de flowchart om tot het juiste 
antwoord te komen. Zet de leerlingen daarna in duo’s aan het werk om de 6 cases uit de 
oefeningenbundel te maken en verbeter klassikaal.

VOORBEELDOEFENING 
Wie mag (onder welke voorwaarden) deelnemen aan welke verkiezingen?

 Mohammed Asfari heeft de Syrische nationaliteit. Hij is 47 jaar. Hij woont sinds 2016 in 
België en is ingeschreven in de gemeente Sint-Truiden.

Mohammed Asfari mocht niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
aangezien hij nog geen 5 jaar zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft in België. Bij de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zal hij wel kunnen stemmen. Hij moet zich 
daarvoor wel tijdig inschrijven in het kiesregister in zijn gemeente. 
Aangezien hij geen Belg is, mag hij niet deelnemen aan de federale en de regionale verkie-
zingen in 2019. 
Aangezien hij een niet-EU-burger is, mag hij ook niet deelnemen aan de Europese verkie-
zingen in 2019.

 De 24-jarige Elke Janssen zit in Leuven-Centraal een gevangenisstraf uit tot december 
2025. Ze is veroordeeld voor moord en ontzet uit haar burgerlijke en politieke rechten.

Elke Janssen is definitief uitgesloten van het stemrecht. Zij zal nooit nog mogen deelnemen 
aan verkiezingen.

 Henk Roelofs heeft de Nederlandse nationaliteit, maar woont en werkt al 26 jaar in België. 
Hij is getrouwd met een Belgische en woont in Kraainem.

Henk Roelofs mag niet deelnemen aan de federale of regionale verkiezingen in 2019 
aangezien hij geen Belg is. Vermits hij een EU-burger is mag hij wel deelnemen aan de 
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Europese verkiezingen, maar hij moet zich daarvoor wel tijdig registreren via zijn consulaat. 
Vermits hij zijn wettelijke verblijfplaats heeft in Kraainem en al 26 jaar in België woont, 
mocht hij ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, op voorwaarde dat 
hij zich tijdig inschreef op de kiezerslijst.

OEFENING
Wie mag (onder welke voorwaarden) deelnemen aan welke verkiezingen?

 Op de dag van de verkiezingen zijn de 24-jarige Annelies Philippen en de 31-jarige Liesbet 
Laurys uit Diest, op vakantie in Italië. 

De twee dames zijn stemplichtig. Door middel van een volmacht kunnen zij hun stem 
uitbrengen. 

 Jonas Olsen is een 49-jarige Noor. Hij is gehuwd met Cindy Vranckx en woont sinds 2003 
in Lommel. Jonas werkt in een groot bedrijf in Eindhoven. 

Jonas Olsen is een niet-EU-burger die al meer dan 5 jaar zijn wettelijke verblijfplaats heeft in 
België. Hij mag enkel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, op voorwaarde dat 
hij zich tijdig inschrijft in het kiesregister.

 De Belgische Griet Seurs is voor een jaar vertrokken naar Congo. Ze werkt er als 
verpleegkundige in het Panzi-ziekenhuis in Bukavu. Ze is 28 jaar oud. 

Aangezien Griet Seurs tijdelijk niet in België woont, kan ze niet deelnemen aan de gemeente-
raads-, provincieraads- of regionale verkiezingen. Ze mag wel stemmen voor de federale 
en de Europese verkiezingen, op voorwaarde dat ze zich tijdig geregistreerd heeft bij het 
consulaat in Congo.

 Joren Maes is 19 jaar oud en heeft een ernstige mentale handicap. Daarom kreeg hij van 
de rechter een gerechtelijke beschermingsstatus als onbekwaam om zijn politieke rechten 
uit te oefenen. 

Joren kan niet gaan stemmen.

 Marek Pasinzy werd in 1985 geboren in Polen. Hij woont sinds 2015 in Antwerpen en werkt 
er voor een bouwbedrijf.

Marek is een EU-burger die 4 jaar in België woont. Hij kan enkel stemmen voor het Europees 
Parlement van 26 mei 2019 en moet zich daarvoor ingeschreven hebben op de kiezerslijst, 
ten laatste op 28 februari 2019.

 Cĕm Manukyan is 20 jaar en heeft de Belgische en de Turkse nationaliteit. Hij studeert 
industriële wetenschappen en woont in Gent.

Cĕm is stemplichting en mag aan alle verkiezingen deelnemen.
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Oefening 4

Die Deutschsprachige Gemeinschaft

Tip voor vakoverschrijdend werken: oefening Duitse woordenschat (zie ook oefening 13, 
Franse woordenschat).

• Woher kommt der Name ‘Ostkantonen’?

Neben der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist auch oft die Rede von den Ostkantonen und 
Ostbelgien. Die beiden letzten Begriffe entstanden 1920, als der neugegründete Völkerbund die 
Annexion der vormals preußischen Kantone Eupen, Malmedy und St.Vith an Belgien bestätigte. 
Ostkantone und Deutschsprachige Gemeinschaft sind nicht identisch, da die Gemeinden des 
Kantons Malmedy zur Französischen Gemeinschaft gehören.

• Die Deutschsprachige Gemeinschaft liegt in der Wallonische Region. 
Wie wird das in diesem Text gezeigt?

Der Naturpark Hohes Venn war ein Vorläuferprojekt. Erst am 16. Juli 1985 erhielt der Naturpark 
dank dem wallonischen Dekret über Naturparks eine legale Anerkennung. 

Das Naturschutzgebiet Hohen Venn erstreckt sich über ungefähr 4 500 ha und wird strikt 
geschützt. Es wird vom Eigentümer, d.h. der Wallonische Region – Abteilung Natur und Forsten, 
verwaltet. 

Op https://www.vrt.be/vrtnws/nl/drafts/Wetenschap/100-jaar-geleden-hoe-de-
oostkantons-belgisch-werden/ vindt u een goed dossier over het Duitstalige deel 
van België.

TIP
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Oefening 5

Wie het schoentje past …: de bevoegdheden  
van de verschillende bestuursniveaus

 Doelstellingen

• De leerlingen begrijpen het subsidiariteitsbeginsel.
• De leerlingen kunnen de link leggen tussen de verschillende bestuursniveaus en  

het dagelijks leven.
• De leerlingen zien in dat politiek gaat over dingen die ons allemaal aanbelangen.

 Klasorganisatie

Fase 1 Klassikaal
Fase 2 Groepjes van vier, met klassikale verbetering
Fase 3 Individueel werk

 Timing

50 minuten

 Verloop

Fase 1
Maak deze oefening klassikaal, ter introductie. Laat de leerlingen ter ondersteuning de info-
graphics in de brochure met de verschillende bevoegdheden per bestuursniveau gebruiken.

De kastanjeboom van Blaasveld (Willebroek) is een beschermd monument. Hij heeft een omtrek 
van 8,42 meter en is 34 meter hoog. Hij is een van de dikste bomen van het land. Deze boom staat 
al sinds 1700 op het kasteeldomein van Blaasveld. 

 De bescherming als monument is een bevoegdheid van het Vlaams Gewest

Rijbewijs halen wordt moeilijker vanaf 1 juni 2018.
Vanaf 1 juni zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware 
overtredingen en lichte fouten. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij 
een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 
4 lichte fouten maken om nog het minimum van 41/50 te behalen. Voor het praktische rijexamen 
moet de kandidaat 6 in plaats van 2 manoeuvres uitvoeren.

 De inhoud van het rijexamen wordt door de Vlaamse Minister van Mobiliteit bepaald.

De regering maakt 4 miljard vrij voor de aankoop van Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen.

 Landsverdediging (of defensie) is een federale bevoegdheid

Roam like at home. Bellen binnen de EU kan voortaan aan binnenlands tarief.

 Dit is een Europese beslissing. Sinds 15 juni 2017 werden roamingtarieven in Europa 
afgeschaft. Deze beslissing kwam er na onderhandelingen tussen de Europese lidstaten, 
het Europees Parlement en de Europese Commissie. 
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Maatregelen tegen wegwerpplastic. In heel Europa komt er een verbod op plastic rietjes, plastic 
wattenstaafjes en plastic bestek.

 Het Europese Parlement keurde in 2018 met een grote meerderheid het wetsvoorstel van 
de Europese Commissie rond het gebruik van wegwerpplastic grotendeels goed. Nu wordt 
nog met de lidstaten onderhandeld om een definitief akkoord te vinden. 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/24/europa-bant-wegwerpplastic/

Fase 2
Laat de leerlingen in groep het dagschema bekijken. Aan de hand van de illustraties met de 
verschillende bevoegdheden per bestuursniveau en eventueel het politiek woordenboek op  
www.dekrachtvanjestem.be proberen ze de gebeurtenissen te koppelen aan het juiste 
bestuursniveau en de bevoegde minister. Verbeter klassikaal.

Overheid/overheden Bevoegde minister(s)

7u Wakker worden met StuBru op  
de radio.

Media
Vlaams

Sven Gatz

7u15 Vlug onder de douche! Watervoorziening
Vlaams

Joke Schauvliege

7u30 Een kakelvers eitje van 
vrijeuitloopkippen als ontbijt.

Gezondheid en 
voedselveiligheid: 
zowel Vlaams als
Federaal en Europees

Jo Vandeurzen
Maggie De Block
Vytenis Andriukaitis

7u45 Snel, of ik mis mijn bus! Openbaar Busvervoer
Vlaams

Ben Weyts

8u25 De bel … Klaar voor een halve dag 
school.

Onderwijs
Vlaams

Hilde Crevits

10u Breaking news: er is een gevangene 
ontsnapt uit Leuven Centraal!

Gevangenissen
Federaal

Koen Geens

12u Saved by the bell! Gauw met de trein 
naar Oostende om te genieten van wat 
zon-zee-strand. 

Treinvervoer
Federaal

François Bellot

19u Net op tijd thuis voor het avondeten. 
De buurman vraagt hulp bij het invullen 
van formulieren voor zijn pensioen.

Pensioenen
Federaal

Daniel Bacqueleine

20u 10 minuten te laat voor mijn 
tennistraining!

Sport en recreatie
Vlaams

Philippe Muyters

23u Het laatavondjournaal bericht over 
de aanleg van een gigantisch 
windmolenpark en de strijd tegen de 
klimaatopwarming.

Energie: Vlaams
Klimaat : Europees

Lydia Peeters
Miguel Arias Cañete

23u30 Nog een paar bladzijden in mijn 
bibboek en dan … slaapwel! 

Cultuur
Vlaams

Sven Gatz

Fase 3
Deze oefening kan eventueel als huistaak gegeven worden, of als extra oefening voor de snelle 
werkers.
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Oefening 6

Snaportage

 Doelstellingen

• Kennismaken met de rol van het Vlaams Parlement
• Kennismaken met de werking van het Vlaams Parlement
• Vertrouwd raken met termen als plenaire vergadering, volksvertegenwoordiger, parlementaire 

commissie etc.

 Klasorganisatie

Klasgesprek

 Timing

50 minuten

 Verloop

Bekijk de snaportage klassikaal. Laat de leerlingen notities nemen tijdens het kijken. Vraag hen 
daarbij vooral te letten op de taken, de functies en de verschillende rollen die aan bod komen. 
U vindt de snaportage op het YouTube kanaal van dekrachtvanjestem, afspeellijst snaportage. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU7IBcMXEJoQwcca6f9ZYEntY5vdmrXRZ

Bespreek daarna in groep:

1. Welke zijn de drie belangrijkste taken van het Vlaams Parlement?
• Decreten (Vlaamse wetten) goedkeuren
• Controleren van de Vlaamse Regering
• De Vlaamse begroting (+/- 40 miljard) goedkeuren 

2. In het parlement zetelen parlementsleden. Zij worden ook wel volksvertegenwoordigers 
genoemd. Vanwaar die term? 
Parlementsleden worden democratisch verkozen en vertegenwoordigen de kiezers. 

3. Binnen het parlement zijn er ook verschillende commissies. Wat is de functie daarvan?
Een commissie is een vergadering met 15 vaste volksvertegenwoordigers, die zich 
gespecialiseerd hebben in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld leefmilieu, cultuur, onderwijs, 
welzijn … Ze bereiden decreten over hun onderwerp voor, ondervragen de minister, 
onderzoeken een bepaald probleem, informeren zich door hoorzittingen te organiseren … 
Noot: Een overzicht van de huidige commissies vind je hier:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies

4. Wat is de rol van de voorzitter in de plenaire vergaderingen? Wat zijn de ‘spelregels’?
• De orde in de vergadering bewaken
• Zorgen dat iedereen zich houdt aan de tijdsindeling die afgesproken werd en de structuur 

van de vragenronde respecteert. 
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5. Waarom zijn er soms ministers aanwezig in de plenaire vergadering?
 Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse 

Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag 
kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat 
de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Door de toevoeging van het actualiteitsdebat 
aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

 Bron: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergadering#agenda

Hier is het ook interessant om naar de agenda, het verslag of de beeldopname van 
een recente vergadering te kijken: wat komt er zoal aan bod? 
U vindt de agenda en de verslagen hier: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-
vergadering

Een overzicht van het parlementaire werk van de volksvertegenwoordigers. Op 
https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers vindt u een 
alfabetisch overzicht van de volksvertegenwoordigers. Per volksvertegenwoordiger is 
er een lijst met recente actuele vragen, tussenkomsten en ingediende documenten.

6. Bepaalde bevoegheden komen toe aan de deelstaten. Leg uit aan de hand van de bevoegd-
heid onderwijs.

 Vlaams minister van Onderwijs Crevits legt in het filmpje uit dat onderwijs een bevoegdheid 
is van de deelstaten. Dat betekent dat voor het Nederlandstalig en het Franstalig onderwijs 
verschillende beslissingen genomen kunnen worden. 

 Als voorbeeld verwijst de minister naar de financiële tussenkomst die ouders van kinderen 
die naar de kleuterklas gaan in Vlaanderen zouden kunnen krijgen; een maatregel die 
goedgekeurd is, maar waarvan de datum van inwerkingtreding evenwel nog niet bekend is. 
Voor het Franstalig onderwijs bestaat deze tussenkomst niet. 

Vraag eventueel aan de leerlingen of ze weten over welke bevoegdheden op welk niveau beslist 
wordt. U kunt hiervoor teruggrijpen naar de beschrijving van de bevoegdheden in Hoofdstuk 2 
‘De organisatie van de staat’ van de brochure In Detail.

TIP

TIP
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Oefening 7

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

 Doelstellingen

• De leerlingen maken kennis met de debatten in het Vlaams Parlement.
• De leerlingen krijgen inzicht in de rol die meerderheid en oppositie spelen.
• De leerlingen krijgen inzicht in de rol van de voorzitter.

 Klasorganisatie

Individueel noteren tijdens het kijken, klassikale bespreking

 Timing

50 minuten

 Verloop

Lees in de brochure de paragrafen over het Vlaams Parlement (2.5.). Daarin wordt onder meer 
uitgelegd hoe het parlement dienst doet als politieke arena waarin meerderheid en oppositie 
elk hun rol spelen. Hét moment bij uitstek om die rol op te nemen, is de wekelijkse plenaire 
vergadering op woensdagnamiddag.

Bekijk klassikaal een fragment van het actualiteitsdebat over het verpakkingsplan van minister 
Joke Schauvliege (CD&V) uit de plenaire vergadering van 16 mei 2018. Laat de leerlingen 
individueel nota’s nemen. Bespreek daarna de bevindingen klassikaal.

Aan de hand van de compilatie krijgen de leerlingen inzicht in de werking van het Vlaams 
Parlement en de rol die oppositie en meerderheid spelen. Meestal zullen de meerderheidspartijen 
het beleid van de regering steunen, terwijl de oppositie kritisch weerwerk biedt. Toch kunnen ook 
meerderheidspartijen soms verrassend kritisch uit de hoek komen, en zullen oppositiepartijen 
soms ook initiatieven van de meerderheid steunen.

Het volledige debat en verslag kunt u hier bekijken https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-
vergaderingen/1253833/verslag/1255530

In dit debat verdedigt Minister Schauvliege (CD&V) haar verpakkingsplan. Wat verwachten de leer-
lingen van de meerderheidspartijen? En van de oppositie? U kunt hen deze vraag vooraf voorleg-
gen en achteraf aan de hand van de tussenkomsten analyseren of de voorspellingen klopten.

Het debat opent met minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V), die 
haar verpakkingsplan toelicht. Met welke argumenten verdedigt ze haar plan?

• Het statiegeld op blikjes en plastic is een onderdeel van een integraal verpakkingsplan. 
• Zwerfvuil is de grootste ergernis van de Vlamingen. Er is een breed draagvlak om daar iets  

aan te doen. 
• Om haar verpakkingsplan op te stellen heeft de minister veel input gekregen, ook van de 

burgers. Er is veel overleg geweest.
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Hieronder volgt een uittreksel uit het debat. De tekst die in het filmpje is verwerkt, werd gemarkeerd.

De voorzitter

Na overleg heb ik begrepen dat minister Schauvliege in haar verklaring ongeveer zal aangeven 
wat in de nota staat die vrijdag op de ministerraad zal worden toegelicht.

Minister Schauvliege heeft het woord voor een verklaring.

Minister Joke Schauvliege

We zijn het er allemaal over eens dat we de strijd tegen zwerfvuil moeten verscherpen. Zwerfvuil 
tast onze natuur aan, plastic bedreigt onze rivieren, onze zeeën en oceanen. Plastic komt in 
ons voedsel terecht, dieren sterven door weggegooide blikjes. Zwerfvuil is ook een van de 
grootste ergernissen van Vlamingen, zowel in de stad als op het platteland. Zwerfvuil bezorgt ons 
allemaal een gevoel van onveiligheid en onbehagen. We weten allemaal dat we al jaren inzetten 
op sensibilisering. We weten dat we al jaren heel gericht inzetten op handhaving. We hebben 
ook de pmd-ophaling, en toch zien we dat het nog altijd 155 miljoen euro per jaar kost aan alle 
Vlamingen om zwerfvuil op te ruimen.

Ik heb de voorbije maanden heel veel overleg gehad. Ik heb goed geluisterd naar de vele 
signalen die ik kreeg, de signalen in de commissie Leefmilieu, de signalen in de plenaire 
vergadering, de signalen uit het ruime middenveld, maar ook van de vele gemeenten en steden, 
die ook gevraagd hebben om het zwerfvuil aan te pakken. Ik heb ook veel overleg gehad met 
bedrijven en organisaties, maar, ook belangrijk, bovenop dit alles, kreeg ik heel veel signalen, 
ontelbare aanmoedigingen van gewone burgers om toch niet op te geven in de strijd tegen 
zwerfvuil.

We hebben met zijn allen, binnen de Vlaamse Regering en ook in het parlement, de nieuwe 
aanpak voor afval goedgekeurd. We zijn dat ook volop aan het uitrollen, maar zoals iedereen 
kan vaststellen was het tijd voor een nieuwe visie op verpakkingen. Dat staat heel uitdrukkelijk in 
de beleidsbrief Omgeving. Dat is al vaak aan bod gekomen in onze commissie en in de plenaire 
vergadering.

Op basis van al die elementen heb ik een voorstel van een totaal nieuwe aanpak, van een 
integraal verpakkingsbeleid, voorbereid. Het voorstel is een conceptnota die vrijdag geagendeerd 
staat op de Vlaamse Regering. Die conceptnota bestaat uit zes pijlers: ten eerste, het vermijden 
van overbodig gebruik van verpakkingen; ten tweede, verpakkingen die toch op de markt komen, 
zo milieuvriendelijk mogelijk maken; ten derde, zoveel mogelijk inzetten op recyclage; ten vierde, 
zwerfvuil vermijden en inzetten op handhaving; ten vijfde, het principe van de vervuiler betaalt: 
wie verpakkingen op de markt brengt, gebruikt, afdankt of achterlaat, moet opdraaien voor de 
kosten van de verwerking en voor de milieuschade. Tot slot moet het systeem ook eenvoudig en 
slagvaardig zijn.

Om dat te kunnen realiseren, zijn de boetes op het veroorzaken van zwerfvuil reeds fors ver-
hoogd. Dat is definitief goedgekeurd door de regering. Dat staat ook in de conceptnota. Ten 
tweede wordt de pmd-zak uitgebreid met restplastics en verpakkingen, bijvoorbeeld botervlootjes 
of yoghurtpotjes. Daarover wordt volop onderhandeld met Fost Plus en dat zal worden opgenomen 
– het staat trouwens in de goedgekeurde beleidsnota – bij de nieuwe erkenning van Fost Plus. De 
conceptnota gaat ook uit van een versterkte en volledige producentenverantwoordelijkheid. De 
kostprijs voor het opruimen van zwerfvuil wordt dus gelegd bij degenen die de verpakkingen op 
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de markt brengen. Er worden doelstellingen vastgelegd voor het halen van voldoende inzamel-
percentages. Bijvoorbeeld, in Nederland is dat 90 procent en dat staat ook in de ontwerprichtlijn 
van Europa.

Het systeem van statiegeld op blikjes en petflessen of een ander beloningssysteem voor inzame-
ling maakt ook deel uit van de conceptnota. En uiteraard is in de conceptnota ingeschreven dat 
de kleine winkels niet de dupe mogen zijn en dat ze ook volledig worden vergoed voor de even-
tuele handelingskost. Daarvoor kijken wij naar het Noorse systeem. Het Noorse systeem heeft 
ook bewezen dat het werkt. En natuurlijk, voor de consument moet het eenvoudig zijn.

Belangrijk bij de producentenverantwoordelijkheid is dat ze ook stuurt in het ontwerp, dus ook 
preventief werkt zodat er minder plastic op de markt komt en er meer recycleerbare alternatieven 
zijn of verpakkingen die gewoon achterwege worden gelaten. De conceptnota gaat ook uit 
van de aanpak van de ‘out of home consumption’, zoals we dat noemen, op evenementen of 
maaltijden die je meeneemt.

Er staat ook een voorstel in om wegwerpkassazakjes voor eenmalig gebruik af te schaffen. 
Ten slotte staat er ook een voorstel in van een greendeal met de distributiesector en met de 
e-commerce om ervoor te zorgen dat er ook daar preventief wordt gewerkt en dat er minder 
verpakkingen op de markt komen en minder uiteraard in het leefmilieu.

Beste collega’s, voorzitter, u ziet dat het om een totaalaanpak gaat. We zullen deze conceptnota 
bespreken in de schoot van de Vlaamse Regering. Na goedkeuring van de principes ga ik 
natuurlijk voluit voor uitrol samen met alle actoren. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen de strijd 
tegen zwerfvuil en plastic wil opdrijven, dat we dat moeten doen op een integrale manier, een 
effectieve manier en een eenvoudige manier. Ik merk dat er heel veel bondgenoten zijn. Ik merk 
dat ook heel veel consumenten, maar ook retailers, zelf stappen zetten in de goede richting en nu 
al het goede voorbeeld geven. Ik ben er ook van overtuigd dat de politiek moed breed aanwezig is 
om stappen vooruit te zetten. Ik dank u voor uw aandacht en ik kijk uit naar het debat. (Applaus bij 
de meerderheid)

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Gwenny De Vroe (Open Vld)

Minister, collega’s, Open Vld kiest voor een positief verhaal: een circulaire economie met zo 
weinig mogelijk verpakking en afval. We we willen evolueren naar de properste plek van Europa.

Minister, toen ik hoorde dat uw verpakkingsplan op tafel lag, was ik tevreden dat er een 
totaalaanpak kwam, maar ik hoopte er uiteraard op dat die zou zijn gedragen door de 
stakeholders. Naar ik verneem, zou er geen dialoog zijn geweest. Ik ben uiteraard benieuwd om 
straks uw reactie te vernemen. Ik was positief en ik keek uit naar de evaluatie en het plan.

Collega’s, de afgelopen week is de discussie rond zwerfvuil te vaak verengd geweest tot de 
invoering van statiegeld. Jammer, want dat is een druppel op een heel grote, hete plaat van 
de totale verpakkingsafvalproblematiek. Sommigen doen uitschijnen dat wie tegen statiegeld 
is, voor zwerfvuil zou zijn en dit terwijl petflesjes en blikjes in het aantal stuks 4 procent van de 
totale hoeveelheid zwerfvuil is, maar wel de meest zichtbare fractie. Voor Open Vld is zwerfvuil de 
grootste bron van ergernis. Een grondige totaalaanpak is nodig en dient zich toe te spitsen op 
alle fracties, dus ook kauwgom, ook peuken, ook eenmalige glazen verpakkingen enzovoort.



20 in Detail

Collega’s, in de discussie rond het statiegeld wordt steeds verwezen naar andere landen alsof zij 
bij de besten van de klas zouden horen. Niets is minder waar. Wij zijn in België koploper, wij zijn 
momenteel Europees kampioen op het vlak van recyclage.    

Collega’s, over statiegeld kan ik dus kort zijn: onze fractie is geen voorstander. Het is geen totaal-
oplossing voor al het zwerfvuil. Het is ook fundamenteel onrechtvaardig. Je bestraft de overgrote 
meerderheid van de Vlamingen, die vandaag al wereldkampioen recycleren zijn, terwijl je de 
kleine groep van zwerfvervuilers zou moeten aanpakken.

…

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Elisabeth Meuleman (Groen)

…

Minister, aan wiens kant staan we hier? Staan we aan de kant van de burgers? Op onze Groen-
website staat een filmpje van de dames Griet en Christine De Rijcke – mijn burgemeester kent ze 
ook. Dat zijn twee Oudenaardse zussen die voltijds werken, maar toch drie à vier keer in de week 
de baan op gaan met hun plasticzak en een grijpertje om zwerfvuil op te rapen. Zo zijn er velen. 
Aan de kant van die mensen moeten wij vandaag staan. We moeten vandaag niet aan de kant 
staan van de multinationals en van de producenten die ons erin luizen met hun verpakkingen en 
hun gebotteld water. (Applaus bij Groen en sp.a)

Dus, collega’s, statiegeld zal er komen. Het bestaat al in veertig landen. De EU zal het vragen. 
Het is geen kwestie van of, maar van wanneer het er komt. Laat ons de voorloper zijn, laat ons op 
de kar springen, laten we ervoor zorgen dat we op de kar van de circulaire economie springen, 
dat we ons afval niet meer moeten afvoeren zoals we nu doen, naar China, naar Azië, maar 
dat we hier perfect kunnen recycleren, dat we de koppositie die we hadden inzake recyclage, 
niet verliezen, dat we de opportuniteiten zien van de recyclagesector, dat we daarin investeren. 
Minister, ik verwacht een plan met een timing die niet ergens op de Griekse kalender staat, maar 
die voor heel binnenkort zal zijn. (Applaus bij Groen en sp.a)

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Wilfried Vandaele (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, het is al gezegd: wij voeren hier vandaag een debat over een 
verpakkingsplan dat nog niet binnen de regering is besproken en dat we als parlementslid ook 
nog niet hebben gekregen. Vandaar, collega Tobback, dat we zelfs als meerderheidspartijen ons 
hier enige armslag kunnen veroorloven.

Het standpunt van de N-VA is al eerder geformuleerd. Wij willen grondstoffen maximaal sparen 
en hergebruiken. En we willen een echt grondige aanpak van het zwerfvuil, ruimer dan enkel 
drankverpakkingen dus, maar ook folies, sigarettenpeuken, kauwgom enzovoort. Mensen 
die afval zomaar in de berm gooien, collega’s, terwijl we als samenleving alle mogelijkheden 
aanbieden om daar makkelijk van af te komen, kunnen wat ons betreft niet streng genoeg 
worden bestraft. GAS-boetes, gemeenschapsdienst, noem maar op: door het asociale gedrag 
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van enkele idioten – en ik wik mijn woorden – moet de hele samenleving boeten.

We onderkennen hier allemaal de ernst van het probleem en we delen de wil om het aan 
te pakken. Alleen zijn we het niet eens – dat hebben we kunnen horen – over de te kiezen 
methodes. We zijn het allemaal eens over het doel, collega’s, maar we stellen vragen bij het 
middel. Wat is het beste middel om dat doel te bereiken? Maar gewoon die vraag stellen, is 
blijkbaar voldoende om aan de kant te worden geduwd als zijnde tegen het milieu en niet 
geïnteresseerd in het zwerfvuil en de hele problematiek. Dit is niet ernstig. Het doel, daarover 
zijn we het eens. We stellen alleen vragen – vaak ook open vragen, omdat de informatie nog 
onvoldoende beschikbaar is om erop te antwoorden – naar wat het beste middel is om dat 
gezamenlijke doel, waar we allemaal naar streven, te bereiken.

De N-VA gelooft in 100 procent producentenverantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, collega’s, 
dat wij als overheid een doelstelling opleggen, een doelstelling die wat ons betreft zeer streng 
mag zijn, bijvoorbeeld 95 procent inzameling en recyclage, maar dat het de sector zelf is die 
moet uitmaken hoe hij die doelstelling het best kan halen. Dansen we dan naar de pijpen van de 
sector? Ik dacht van niet, collega’s. De overheid moet de resultaten nauwkeurig controleren. En als 
die onvoldoende zijn, volgen er uiteraard sancties. De sector had trouwens al lang zelf een tandje 
kunnen bij steken. En dan hadden we de discussie hier vandaag wellicht niet moeten voeren.

Minister Joke Schauvliege

Mijnheer Vandaele, het is goed te horen dat u voor 100 procent producentenverantwoordelijkheid 
bent, maar ik heb hier deze namiddag al een aantal keer horen verwijzen naar een aantal andere 
zaken dan verpakkingen. Ik heb het dan over kauwgom en sigarettenpeuken. Ik heb me in 
het verpakkingsplan gefocust op verpakkingen, maar als de vraag is om sigarettenpeuken en 
kauwgom daaraan toe te voegen en de producentenverantwoordelijkheid daarop toe te passen, 
wat wij trouwens al van plan waren, dan zal ik dat met heel veel plezier doen. Het zal dan een iets 
uitgebreider verpakkingsbeleid worden dat ook over sigarettenpeuken en kauwgom zal gaan, 
maar uiteraard ben ik heel graag bereid om dat toe te voegen.

…

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Tinne Rombouts (CD&V)

Zonder discussie: we zijn sorteerkampioen. Maar toch storen u en ik en 82 procent van onze 
Vlamingen – laat staan dat de definitie dan nog niet vastligt – zich nog steeds gigantisch aan 
zwerfvuil in onze omgeving. Alle waardevolle opruimacties ten spijt, blijven we worstelen met 
afval langs onze wegen, langs onze beken, langs onze velden. Elk jaar kost het opruimen van 
die bende ons, door lokale besturen betaald, maar liefst een 155 miljoen euro, geraamd, wat ons 
doet denken dat het bedrag nog hoger is.

Wij zijn dat beu. Mijn oren hebben deze namiddag gehoord dat heel veel mensen zeggen dat 
ze dat beu zijn, maar spijtig genoeg heeft mijn buik wel iets anders gevoeld. De tijd van goede 
intenties, het in kaart brengen van de problematiek, van het studiewerk, van proefprojecten, is 
voorbij. We hebben hier al debatten gehad in de plenaire vergadering en in de commissie. We 
moeten daar ook uit leren. Het is tijd voor actie op alle niveaus. Iedereen heeft zijn deel van de 
verantwoordelijkheid: politiek, producenten, handelaars en consumenten.
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Het feit dat hier vandaag een totaalplan op tafel ligt, is een positieve zaak. Dat plan heeft slechts 
één doel voor ogen: allemaal samen de strijd aanbinden met rondzwervend verpakkingsafval, 
zodat onze natuur en de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen niet langer bedreigd 
blijven. (Opmerkingen bij N-VA).

Collega’s, u hebt daarnet ook de toelichting gehad van de minister, een beetje sérieux in het 
debat mag wel. Minister Schauvliege heeft ons met het Materialendecreet op de internationale 
kaart gezet qua hergebruik van materialen. Het uitgangspunt is geen afval meer, namelijk, 
herbruikbaar, recycleerbaar afval is een kostbare grondstof. Dit is dan ook terecht het 
basisprincipe van een breed integraal verpakkingsplan waar de minister daarstraks naar verwees. 
Wij gaan voluit voor maatregelen die overbodig gebruik van verpakking vermijden. We roepen 
een halt toe aan onder andere wegwerpkassazakjes, en ik hoop dat we daar dan effectief de 
nodige steun voor krijgen. Verpakkingen worden milieuvriendelijker en recycleerbaar. De pmd-
inzameling wordt geoptimaliseerd: alle plastic kan voortaan in de blauwe zak en de restfractie 
wordt daardoor kleiner. We zetten in op het vermijden van zwerfvuil door meer dan ooit het de-
vervuiler-betaalt-principe te hanteren. Het verpakkingsbeleid dat we dus voor ogen hebben, is 
dus heel wat meer dan het statiegeld waartoe het al te vaak wordt herleid.

Maar het klopt dat het invoeren van statiegeld op blik en plasticverpakking ook een belangrijk 
responsabiliserend sluitstuk is van dit verhaal.

Sommigen staan op de rem uit schrik voor de perceptie van een nieuwe belasting, maar ik wil 
nog wel eens duidelijk stellen: daar is geen sprake van. Het is een financiële nuloperatie voor de 
consument die het verpakkingsmateriaal opnieuw inlevert en daarvoor een schonere omgeving 
in ruil krijgt. De producent die kiest voor duurzaam verpakkingsmateriaal en bijdraagt tot de 
optimale inzameling ervan, zal er ook wel bij varen. En ook voor de handelaar die als enige 
wellicht op een aantal echte praktische bezwaren stuit – wat we moeten erkennen en waar we 
oog voor moeten hebben – zit er wel degelijk muziek in dit verhaal. Ik verwijs nogmaals naar het 
voorbeeld van Noorwegen waarbij er werkbare antwoorden zijn gevonden voor die praktische 
bezwaren. Inzamelpunten kunnen bijvoorbeeld rekenen op een compenserende vergoeding 
en bij ruimtegebrek kan worden gekozen voor een mix aan inzamelsystemen, al dan niet met 
ondersteunde publieke inzamelpunten. Ja, er is verder overleg nodig om dat te concretiseren. 
Geef dat alstublieft ook een kans.

Voor de financiering van het systeem staan niet de consument, maar wel de recyclage-
opbrengsten en een slim gemaakte verpakkingsheffing garant, want ja, we weten dat er vandaag 
reeds een federale heffing is op verpakkingen.  

…

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Bruno Tobback (sp·a)
… 

Ik ga niet nog eens over cijfers en rapporten discussiëren. Ik denk dat we dat al meer dan genoeg 
gedaan hebben, ook in de commissie. Ik wil eigenlijk een simpele vraag stellen aan de minister.

Minister, ik denk dat u een correcte, eerbare poging hebt gedaan – en ik zeg dat niet gemakkelijk 
van u, u weet dat – om een reëel probleem aan te pakken en ook een deel van het regeerakkoord 
uit te voeren, en dat te doen met correcte argumenten en voorstellen. De manier van 
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communiceren, dat laat ik aan u over. Dat is niet mijn job. Ik stel vandaag in dit debat vast – en 
ook de voorbije dagen, maar zeker ook vandaag – dat twee van uw regeringspartners eigenlijk 
alleen maar geïnteresseerd zijn in het debat terug te brengen tot een discussie voor of tegen 
statiegeld. In de rest van uw voorstellen zijn ze blijkbaar geen jota geïnteresseerd. Ze zijn zelfs 
niet van plan om ook maar een millimeter toe te geven op een conceptnota die eigenlijk al niet 
veel voorstelt, heb ik ondertussen begrepen, en dat is jammer.

Ik voel echt met u mee, minister. Nuchter gezien, in dergelijke omstandigheden, kunnen noch 
u, noch die regering functioneren. Het is een simpele vraag: als men u vrijdag te kakken zet 
op de Grote Markt zoals men u hier vandaag te kakken zet op de Grote Markt, wat gaat u dan 
doen? (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

…

Onze fractie wil dat de Vlaamse Regering verder intensief blijft inzetten op sensibilisering bij de 
consument, maar wij staan ook achter een strengere bestraffing van overtreders. Boetes zijn in de 
strijd tegen zwerfvuil inderdaad het sluitstuk.

Onze fractie ziet de mogelijke invoering van statiegeld slechts als een onderdeel van een totaal 
aanpak van de problematiek.

Onze fractie wil dat de verpakkingsindustrie meer inzet op innovatie en nieuwe materialen om te 
komen tot ecologisch afbreekbare verpakkingen.

Onze fractie stelt eveneens, zoals de heer Vandaele, vast dat de federale verpakkingsheffing niet 
wordt ingezet voor een effectief beleid tegen zwerfvuil. En uiteraard, mijnheer Vandaele, zou die 
inning beter naar Vlaanderen komen. Maar ik meen te weten dat uw partij ook in de Federale 
Regering zit, misschien kunt u dat daar even regelen.

Onze fractie is zeker ook bezorgd om de impact op de werkgelegenheid in bepaalde sectoren bij 
de invoering van statiegeld. Dat is hier nog niet aan bod gekomen. Ik denk dat alle leden, of toch 
minstens de fractieleiders, gisteren via de voorzitter de mail hebben gekregen. Voorzitter, het gaat 
over de mail van een bedrijf in uw provincie.

Onze fractie is voorstander van de al aangekondigde uitbreiding van de pmd-zak, een toch goed 
ingeburgerd systeem in Vlaanderen. Minister, laten we vooral het kind niet met het badwater 
weggooien.

Het Vlaams Belang is duidelijk, collega’s. De impact op de werkgelegenheid door de invoering 
van statiegeld moet vooraf becijferd worden. Statiegeld kan niet ingevoerd worden op de kap van 
de consument. Het is een heel duidelijk standpunt: de consument moet geen meerkost betalen.

…

Minister, hoe gaat u dit concreet invullen?

…
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De voorzitter

Wenst iemand tot besluit van dit actualiteitsdebat een motie of een motie van wantrouwen in te 
dienen?
– Groen en sp.a kondigen aan een motie te zullen indienen.
De motie moet uiterlijk binnen een half uur zijn ingediend.
Het parlement zal zich daarover straks uitspreken.
Het debat is gesloten

Probeer de volgende zaken te achterhalen:
• Welke volksvertegenwoordigers steunen het plan en welke argumenten gebruiken ze 

daarvoor?
• Welke volksvertegenwoordigers bekritiseren het plan en welke argumenten gebruiken ze 

daarvoor?
• Welke kritiek (andere dan op het plan zelf) hoor je in het debat?

Vul het rooster in en bespreek daarna je bevindingen.

Spreker Meerderheid 
(M) of 
oppositie 
(O)?

Argumenten voor Kritiek 

Gwenny De Vroe 
(Open Vld)

M Is blij met de totaalaanpak. Mist de dialoog met stake-
holders.
Open Vld is tegen statie-
geld want dat is geen 
totaaloplossing. 
Vindt statiegeld fundamen-
teel onrechtvaardig.

Elisabeth 
Meuleman (Groen)

O Groen is voor statiegeld.
Vlaanderen moet voorloper 
zijn. 
Er moet een concreet plan 
met een concrete timing zijn.

We mogen het beleid 
niet laten bepalen door 
de producenten en 
multinationals.

Wilfried Vandaele 
(N-VA)

M N-VA wil grondstoffen 100% 
sparen en hergebruiken.

Wenst een ruimer beleid, 
meer dan verpakkingen: 
ook folies, kauwgom en 
peuken. 
Sector moet zelf verant-
woordelijkheid krijgen en 
nemen.
De overheid moet controle-
ren op de resultaten. 
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Tinne Rombouts 
(CD&V)

M Er is al veel gepraat: nu is het 
tijd voor actie.
Alle niveaus krijgen hier 
verantwoordelijkheid.
Statiegeld is een belangrijk 
sluitstuk van het integraal plan.

Bruno Tobback 
(sp.a)

O Vindt het plan een eerbare 
poging om een reëel 
probleem aan te pakken.
Minister gebruikt correcte 
argumenten en voorstellen.

Regeringspartners zitten 
niet op dezelfde lijn. 
De conceptnota stelt niet 
veel voor.

Stefaan Sintobin 
(Vlaams Belang)

O Pleit voor sensibilisering van 
de consument.

Wenst geen statiegeld op 
kap van de consument.

‘Spelregels’ van de plenaire vergadering en de rol van de voorzitter

De plenaire vergadering bestaat uit de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers en komt ’s woensdags 
bijeen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlementsgebouw. De plenaire vergadering kan eisen dat de 
ministers aanwezig zijn.

De agenda wordt voorbereid door een vergadering met vertegenwoordigers van alle fracties. 
Iedere Vlaamse volksvertegenwoordiger kan voorstellen om de agenda aan te vullen, een punt te 
verdagen, de volgorde van de werkzaamheden te wijzigen, een punt naar een commissie te verwijzen 
enzovoort. 

De plenaire vergadering wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter van het Vlaams 
Parlement. Ze verloopt volgens een vast stramien. Bij de behandeling van de agendapunten 
beschikken de sprekers over een reglementair bepaalde spreektijd. Binnen die tijd verleent de 
voorzitter iedereen beurtelings het woord. Hij bewaakt ook de orde tijdens de besprekingen.
De volksvertegenwoordigers die in de plenaire vergadering verslag komen uitbrengen van het werk 
van een commissie en de ministers van de Vlaamse regering hebben spreekrecht: het woord moet 
hun verleend worden als zij daarom vragen.
De regels omtrent het verloop van de plenaire vergadering zijn vastgelegd in het reglement van het 
Vlaams Parlement (hoofdstuk 3).
https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/hoe-werkt-het-vlaams-parlement/
reglement-van-het-vlaams-parlement

https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/hoe-werkt-het-vlaams-parlement/reglement-van-het-vlaams-parlement
https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/hoe-werkt-het-vlaams-parlement/reglement-van-het-vlaams-parlement
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Oefening 8

Centenspel: stel je eigen begroting op
Het Centenspel (www.centenspel.be) is een toegankelijke methodiek om het met leerlingen over de 
Vlaamse begroting te hebben. Maar het gaat eigenlijk om meer. 
De begroting is immers het jaarlijkse moment waarop de politiek de belangrijkste keuzes maakt voor 
het beleid van het komende jaar. 
En dan kom je bij de essentie terecht. Politiek is keuzes maken voor onze samenleving. Politiek is 
beslissen waar het geld, dat we allen samenleggen door belastingen te betalen, aan uitgegeven wordt. 
Welke publieke diensten we wensen. Hoe we die publieke diensten willen organiseren en vorm geven.

Om het Centenspel met uw leerlingen voor te bereiden, te spelen en na te bespreken, hebben we 
een aparte handleiding die u kunt downloaden op 
www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-in-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal 
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Oefening 9

De ideale politieke partij is … de mijne?
Voor jongeren is het vaak niet evident om te bepalen voor welke partij ze gaan stemmen. Sommige 
nemen de politieke voorkeur van hun ouders of vrienden over, andere laten zich leiden door de media 
en vaak zijn het de meest opvallende slogans die blijven hangen. 
Om een doordachte keuze te maken in het stemhokje is het belangrijk dat jongeren verder kijken en 
zich een genuanceerd beeld vormen van het politieke landschap. 

In deze oefening gaan we stapsgewijs tewerk:
In een eerste stap maken de leerlingen voor zichzelf uit welke thema’s en problemen in de 
samenleving ze prioritair vinden. Waar moet de overheid optreden? Hoe moet de overheid dat doen? 
In een tweede stap vergelijken ze hun eigen ideeën met de standpunten van verschillende partijen. 
Wellicht merken ze dat er meerdere partijen zijn waarin ze zich herkennen. Of dat er partijen zijn 
waarin ze zich helemaal niet kunnen vinden. 

 Doelstellingen

• De leerlingen kunnen het denken in slogans overstijgen.
• De leerlingen verwerven kennis over thema’s die op de politieke agenda staan.
• De leerlingen worden zich bewust van de thema’s die zij belangrijk vinden.
• De leerlingen denken na over concrete acties die bij elk thema uitgewerkt zouden kunnen 

worden.
• De leerlingen kunnen met elkaar over hun voorkeuren in discussie gaan en tot een consensus 

komen.
• De leerlingen ervaren dat politieke partijen niet enkel verschillen, maar ook raakpunten hebben.

 Klasorganisatie

Fase 1: individueel of per twee
Fase 2: groepjes van vier

 Timing

Fase 1: 25 minuten
Fase 2: 75 minuten

 Materiaal

Verkiezingspropaganda

 Verloop

Vraag de leerlingen vooraf om verkiezingspropaganda (folders, berichten, …) mee naar de klas 
te brengen.
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Fase 1

a  Overloop klassikaal de thema’s en expliciteer samen met de leerlingen wat er onder deze 
thema’s kan begrepen worden. Op https://www.vlaanderen.be/nl vinden ze een korte 
omschrijving van de bevoegdheden van de Vlaamse overheid:

Thema’s Omschrijving door de Vlaamse overheid 
https://www.vlaanderen.be/nl

Bouwen, Wonen en Energie De overheid zet zich in om betaalbaar en kwaliteitsvol 
wonen voor iedereen beschikbaar te maken. Ze biedt 
sociale woningen aan, geeft premies aan wie zijn 
woning verbouwt en energiezuinig maakt en zoekt 
oplossingen om de stijging van de vastgoedprijzen 
onder controle te houden.

Mobiliteit en Openbare 
Werken 

Mobiliteit duurzamer maken is voor het dichtbevolkte 
Vlaanderen een grote uitdaging. Investeringen in de 
havens, het openbaar vervoer, het onderhoud van 
wegen en fietspaden zijn daarbij noodzakelijk.

Onderwijs, Wetenschap en 
Vorming 

Onderwijs helpt jonge mensen en volwassenen om 
zichzelf te ontwikkelen en hun eigen weg te vinden 
in onze samenleving. Het hoger onderwijs heeft 
daarnaast een belangrijke rol in innovatie, omwille van 
het belang van wetenschappelijk onderzoek.

Cultuur, Sport en Vrije Tijd Laat u inspireren door het uitgebreide kunst- en 
cultuuraanbod in Vlaanderen. Bewonder onze 
karaktervolle musea, laat u verrassen door de 
creativiteit van onze kunstenaars of raak in vervoering 
op een festival. Vlaanderen heeft voor elk wat wils.

Gezin, Welzijn en Gezondheid Mensen leven steeds langer, waardoor de vraag naar 
zorg toeneemt. Het is een uitdaging voor de overheid 
om ervoor te zorgen dat iedereen geholpen  wordt, 
met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare en 
meest hulpbehoevende mensen.

Natuur, Milieu, Ruimte en 
Omgeving 

De hoge bevolkingsdichtheid in Vlaanderen heeft een 
sterke impact op het milieu. De overheid moet daarom 
zorgen voor de bescherming van mens en milieu, 
de duurzame aanwending van grondstoffen en het 
behoud van de natuur.
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Economie, Werk en Sociale 
Economie 

Werk: In een geglobaliseerde wereldeconomie moet 
Vlaanderen zijn concurrentiepositie blijven verdedigen 
en versterken. Kennis en innovatie, een hoge 
productiviteit en een gunstig ondernemersklimaat 
moeten ons helpen een economische topregio te zijn.

Ondernemen: Ondernemingen zorgen voor welvaart 
en werkgelegenheid. Het is de taak van de overheid 
om een gunstig ondernemersklimaat te creëren en 
startende ondernemers voldoende te begeleiden, 
zodat zij van hun zaak een succes kunnen maken.

Armoedebestrijding en 
integratie 

https://armoede.vlaanderen.be/
Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met 
een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie 
van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale 
uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die 
intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, 
vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…
Het toelaten van armoede is een schending van de 
mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook 
gericht zijn op een volwaardige participatie aan de 
samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten 
van alle sociale grondrechten. 
Zie ook www.vlaanderen.be/integratie-en-inburgering-
in-vlaanderen

b  Laat de leerlingen individueel of per twee de lijst met thema’s overlopen en prioriteiten 
noteren: vinden ze de actiepunten belangrijk (uitroepteken), matig belangrijk (plus) of 
onbelangrijk (min)? Op deze manier verwerven de leerlingen een breder inzicht in de 
thema’s die op de politieke agenda staan en komen ze ook in aanraking met thema’s die 
buiten hun persoonlijke interesses, noden en verwachtingen liggen, maar die voor andere 
bevolkingsgroepen erg belangrijk kunnen zijn. De politiek is immers een streven naar het 
algemeen belang.

c  Laat de leerlingen de verkiezingsfolders bestuderen: vinden ze voor elk thema actiepunten 
die door de partijen voorgesteld worden? In deze fase zullen de leerlingen allicht al merken 
dat er meerdere partijen zijn die dezelfde actiepunten naar voren schuiven en andere 
die bepaalde thema’s benadrukken. Stimuleer hen om op zoek te gaan naar concrete 
actiepunten en de slogans te overstijgen.

d  Vraag de leerlingen om de thema’s te rangschikken in volgorde van belangrijkheid: het 
belangrijkste thema krijgt het cijfer 1, het minst belangrijke het cijfer 8. Ze denken na over hun 
eigen prioriteiten en kunnen mondeling en/of schriftelijk verwoorden waarom ze bepaalde 
keuzes maken. Met een duidelijker inzicht in de eigen prioriteiten kunnen de leerlingen de 
programma’s van de partijen in een volgende fase genuanceerder en kritischer bekijken.

www.vlaanderen.be/integratie-en-inburgering-in-vlaanderen
www.vlaanderen.be/integratie-en-inburgering-in-vlaanderen
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Fase 2

e  Op basis van hun eigen top drie gaan de leerlingen op zoek naar drie klasgenoten waarmee 
ze minstens twee prioriteiten gemeenschappelijk hebben. Samen vormen ze een eigen 
politieke partij. De leerlingen stellen zelf een partijprogramma op dat opgebouwd is 
rond drie of vier thema’s. Ze zullen dus onderling moeten onderhandelen: welke eigen 
prioriteiten willen ze absoluut behouden en welke thema’s die prioritair zijn voor de 
andere groepsleden zijn ze bereid mee te ondersteunen? Ze worden geconfronteerd met 
verschillende standpunten en daardoor gedwongen hun eigen standpunt te evalueren: 
ze worden gesterkt in hun eigen overtuiging of aangespoord die bij te stellen. Per thema 
werken ze minstens twee concrete actiepunten uit. Ze kunnen daarvoor de aangeboden 
lijst gebruiken of zelf nieuwe actiepunten bedenken. Vraag hen ook om een naam en een 
passende slogan te bedenken voor hun nieuwe partij.

f  Elke groep werkt een campagnemiddel naar keuze uit waarin ze zichzelf en het programma 
voorstellen. De leerlingen gebruiken bestaande campagnemiddelen als voorbeeld: Wat moet 
er zeker in? Hoe komen de actiepunten het best tot hun recht? 

Laat eventueel enkele dynamische campagnevoorbeelden uit 2014 of 2018 zien. Let erop dat u 
telkens voorbeelden van verschillende partijen aan bod laat komen.

Suggesties: 
• Een filmpje (Open Vld) https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=WsbFdRc4ib4
• Een magazine (sp.a-rob gemeenteraadsverkiezingen) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2012/07/13/

eenmalig_lifestylemagazineelsdroomtvanbeterwellen-1-1366151/
• Een fietszoektocht (lokale partij Pro, gemeenteraadsverkiezingen) https://www.gva.be/cnt/

aid1229696/pro-pakt-uit-met-fietszoektocht
• Een campagnevideo van Soufiane Amrani (CD&V) https://www.facebook.com/soufiane.amro.5/

videos/10217181652515956/ 
• Diverse evenementen, acties en standpunten N-VA https://www.youtube.com/user/

NVABarricade/playlists 
• Sfeerfilmpje Groen https://www.youtube.com/watch?v=tSS5IYHgyF8
• Affichecampagne Vlaams Belang https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180414_03463079
• Humo’s gouden campagnevideo https://www.humo.be/politiek/395109/dit-zijn-ze-de-zes-

markantste-campagnefilmpjes-van-deze-verkiezingen

Als u voldoende lestijd hebt, dan kunnen de groepen hun campagne voorstellen voor de klas. 
Hebt u minder lestijd, dan kunt u de verschillende campagnemiddelen verzamelen op het digitaal 
leerplatform en de leerlingen vragen elkaars campagne te bekijken.

g  Laat de leerlingen in groep hun eigen programma vergelijken met dat van de bestaande 
politieke partijen. Hier kunnen ze teruggrijpen naar de meegebrachte verkiezingsfolders 
en/of de partijwebsites consulteren. Zo leren ze de partijen en hun programma’s (beter) 
kennen. Is er een partij die net dezelfde prioriteiten naar voren schuift? Dat is eerder 
onwaarschijnlijk. Opnieuw zullen de leerlingen vaststellen dat dé ideale politieke partij voor 
hen niet bestaat en dat de partijen onderling naast verschillen ook best wel wat raakpunten 
hebben. Het is belangrijk dat ze zich ervan bewust zijn dat er dus meerdere partijen in ons 
politieke landschap zijn die aansluiten bij hun eigen voorkeuren. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2012/07/13/eenmalig_lifestylemagazineelsdroomtvanbeterwellen-1-1366151/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2012/07/13/eenmalig_lifestylemagazineelsdroomtvanbeterwellen-1-1366151/
https://www.gva.be/cnt/aid1229696/pro-pakt-uit-met-fietszoektocht
https://www.gva.be/cnt/aid1229696/pro-pakt-uit-met-fietszoektocht
https://www.facebook.com/soufiane.amro.5/videos/10217181652515956/
https://www.facebook.com/soufiane.amro.5/videos/10217181652515956/
https://www.youtube.com/user/NVABarricade/playlists
https://www.youtube.com/user/NVABarricade/playlists
https://www.youtube.com/user/NVABarricade/playlists
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Oefening 10

Politieke partijen bij ons

 Doelstellingen

• De leerlingen maken kennis met de (Vlaamse) partijen die op dit moment een verkozene 
hebben in een van onze parlementen. (Noot: de oefening kan uiteraard ook uitgebreid worden 
met de Franstalige partijen) 

• De leerlingen beseffen dat er tussen de partijen niet alleen verschillen, maar ook gelijkenissen 
zijn. Ze houden hiermee rekening in het bepalen van hun eigen stemgedrag.

 Klasorganisatie

Fase 1: duo’s
Fase 2: groepjes van 7

 Timing

50 minuten

 Verloop 

Fase 1
Maak kaartjes met daarop de namen van de politieke partijen. Zorg dat je dubbel zoveel kaartjes 
hebt als het aantal leerlingen in je klas en dat er van elke partij (ongeveer) evenveel kaartjes zijn. 
Verdeel de kaartjes lukraak onder de leerlingen. Elk groepje krijgt twee kaartjes en vult de profiel-
fiche van die twee partijen in. De leerlingen kunnen hiervoor de informatie uit de brochure In Detail 
gebruiken (Hoofdstuk 3, 3.4.) en het internet raadplegen. Zorg er voor dat de leerlingen hun weg 
vinden naar de websites van de verschillende partijen. Ook daar kunnen ze informatie uit putten.

Fase 2
Stel daarna groepen van zeven leerlingen samen waarin elke partij vertegenwoordigd is. Iedere 
leerling stelt één partij voor aan de rest van de groep en stelt kritische vragen of vult aan wanneer 
de andere partij die hij of zij onderzocht heeft, aan bod komt. Dat mag uiteraard ook bij de andere 
partijen.

Noot
In deze oefening wordt enkel gewerkt met de partijen die op dit moment een verkozene hebben in het Vlaams of federaal 
parlement: CD&V, Groen, N-VA, Open Vld, sp.a, Vlaams Belang en pvda. Daarnaast bestaan er in ons partijlandschap nog 
andere partijen. Wijs de leerlingen daarop. In 2014 kwamen in de verschillende kieskringen ook VCP, R.O.S.S.E.M., Roel, 
Genoeg, Piratenpartij, SLP, LDD, Vrijheid en Belgische Alliantie op. Indien u tijd heeft, kunt u de leerlingen meer informatie 
laten opzoeken over deze partijen en hun profiel bespreken.
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Oefening 11

Ik kies, dus ik ben

1 Kris Deschouwer, Pascal Delwit, Marc Hooghe, Pierre Baudewyns & Stefaan Walgrave (red), De Kiezer ontcijferd, over stemgedrag en 
stemmotivaties, Leuven, Lannoocampus, 2015. 

 Doelstellingen

De leerlingen zijn zich bewust van algemene tendensen in stemgedrag en van factoren die hun 
eigen stemgedrag (kunnen) beïnvloeden.

 Klasorganisatie

Klassikaal

 Timing

15 minuten

 Verloop

Wat speelt er in de hoofden van de kiezers? Een groep politicologen onderzoekt al meerdere 
jaren het stemgedrag en de motivatie van kiezers. Hun bevindingen bieden een interessante kijk 
in de hoofden van de kiezers.1

Enkele vaststellingen:
• De verkiezingsuitslag geeft geen eenduidig signaal. Kiezers stemmen voor vele verschillende 

partijen om zeer verschillende redenen. Er zijn dus vele stemmen van het volk.
• Bij elke verkiezing verandert zowat een derde van de kiezers van partij. Die veranderende 

kiezers zijn daarom niet wispelturig. Ze komen meestal terecht bij een partij die zeer kort staat 
bij hun vorige keuze.

• Het vertrouwen in de politieke instellingen en in de politici is nergens erg groot, ook niet in 
België. Kiezers met een politiek wantrouwen stemmen vaker ongeldig en blanco of stemmen 
meer op extremere partijen.

• De kiezers maken een keuze tussen partijen die hun ideeën uitdragen en verdedigen. De oude 
breuklijnen en tegenstellingen spelen daarbij nog steeds een rol.

• In 2014 brachten 55% van de kiezers een voorkeurstem uit. De meesten daarvan brachten 
één of twee voorkeurstemmen uit. Voorkeurstemmen komen wat meer van oudere kiezers en 
van kiezers met een grotere politieke belangstelling, en ze gaan ook wat meer naar de grotere 
partijen die met gekende kopstukken kunnen uitpakken. ‘De competentie van de kandidaat’ is 
volgens de kiezers de belangrijkste reden om een voorkeurstem uit te brengen.

• Sommige kiezers gaan met tegenzin naar de stembus en zouden allicht niet gaan stemmen 
indien die verplichting er niet meer was. Toch zou dat geen spectaculaire gevolgen hebben 
voor de uitslag. Vooral de kiezers die nu blanco of ongeldig stemmen zouden thuisblijven.
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Om na te gaan of het stemgedrag van uw leerlingen overeenkomt met de bevindingen van het 
onderzoek, kan u de volgende snelle stemgedragtest doen.

• Geef elke leerling drie kaartjes. 
• Laat hen op kaartje 1 noteren voor welke partij ze zouden stemmen als er vandaag 

verkiezingen waren.
• Verzamel de kaartjes anoniem en sorteer ze per partij.
• Laat de leerlingen intussen op kaartje 2 noteren om welke reden(en) ze hun keuze gemaakt 

hebben.
• Laat de leerlingen op kaartje 3 ja of neen noteren op de vraag ‘Zou je gaan stemmen als er 

geen stemplicht was?’.
• Verzamel de kaartjes en overloop de verschillende antwoorden die de leerlingen noteerden  

en turf deze. 

Als de test overeenkomt met het onderzoek van de politicologen, dan zou het resultaat van de test 
kunnen zijn:

• de leerlingen kiezen verdeeld
• de leerlingen hebben uiteenlopende redenen om voor een bepaalde partij te kiezen.
• x % van de leerlingen zou niet gaan stemmen als er geen stemplicht was.
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Oefening 12

Doe De Stemtest

 Doelstellingen

• De leerlingen krijgen inzicht in het partijlandschap.
• De leerlingen verwerven kennis over thema’s die op de politieke agenda staan.
• De leerlingen worden zich bewust van de thema’s die zij belangrijk vinden.
• De leerlingen ervaren dat politieke partijen niet enkel verschillen, maar ook raakpunten 

hebben.

 Klasorganisatie

Stellingentest: klassikaal
Stemtest: individueel

 Timing

50 minuten

 Verloop

1. Selecteer uit de verkiezingspropaganda die u online kunt vinden of in de brievenbus kreeg 
enkele treffende slogans van verschillende partijen. Anonimiseer ze en leg ze voor aan de klas. 
Kunnen ze raden/beargumenteren welke slogans bij welke partij horen?
Conclusie: Het is niet altijd even makkelijk om te weten waar elke politieke partij precies voor staat.

2. Kies enkele stellingen uit De Stemtest uit, die aansluiten bij de interesses van uw leerlingen. 
Laat hen de stellingen bekijken en een standpunt innemen. Onthul welke standpunten de partijen 
innamen. Sluiten de keuzes van de leerlingen aan bij de partij die ze in gedachten hadden?

 Misschien wel, maar waarschijnlijk zitten er toch een paar verrassingen tussen. En dat is 
normaal! Wijs de leerlingen erop dat politiek nooit zwart-wit is. Ook al zijn de partijen onderling 
erg verschillend, ze hebben ook overeenkomsten en delen ook standpunten met elkaar. 
Conclusie: Er is meer dan één partij waar je ideeën vindt die met jouw mening overeenkomen.

Uiteraard krijgen de leerlingen pas een representatief beeld wanneer ze de volledige test 
doorlopen. Raad hen daarom aan de test thuis in alle rust te doen.

De Stemtest kan voor leerlingen een handig hulpmiddel zijn om op een onderbouwde 
manier te ontdekken welke partijen het best aansluiten bij hun eigen overtuiging. De 
Stemtest komt ongeveer 5 weken voor de verkiezingen online: www.stemtest2019.be. 
Leraren die reeds voordien rond de programma’s en standpunten van de partijen 
willen werken in de klas, zijn aangewezen op de partijprogramma’s zoals de partijen 
ze zelf aanbieden op hun website. 

Extra
info
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Na de verkiezingen wordt de Educatieve Stemtest ontwikkeld, op maat van leerlingen. 
Tips voor leraren over het gebruik van de Stemtest, voorbereidende oefeningen en tips voor 
nabespreking kunt u gratis downloaden op https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/
lespakketten-en-educatief-materiaal/educatieve-stemtest

Voorbeeld
Omdat de nieuwe Stemtest 2019 nog niet beschikbaar is op het moment van redactie van deze 
brochure, werken we hier een voorbeeld uit aan de hand van een stelling uit de Stemtest 2014. 

U kunt op de pagina doorklikken naar de standpunten van de partijen bij elke stelling, zonder 
echter meteen te zien welke partij welk standpunt gaf. 

In ons voorbeeld:
Twee partijen zijn het eens met de stelling en gaven volgende argumenten:

a  Een financiële tegemoetkoming voor eigenaars van een vervuilende wagen die een 
milieuvriendelijk voertuig kopen, haalt vervuilende wagens uit het verkeer en creëert zo mee 
een gezondere leefomgeving. 

b  Onze partij wil de vergroening van het wagenpark stimuleren, een eco-premie kan wel 
alleen voor hybride of elektrische wagens en wagens die voldoen aan de strengste 
milieunormen.

Vier partijen zijn het oneens met de stelling en gaven volgende argumenten:

c  Niet alles valt via premies te regelen. Bovendien gaan wagens wellicht naar andere landen, 
zodat effect op luchtkwaliteit op wereldschaal noppes is.

d  Het aanschaffen van een energiezuinige wagen en het vervangen van een wagen van meer 
dan 10 jaar oud, is op zich al een besparing.

De stelling:
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e  Niet het vervangen maar het gebruik van de wagen moet centraal staan. Een oude wagen 
die occasioneel gebruikt wordt is beter voor het milieu dan een nieuwe waarmee dagelijks 
100 km gereden wordt.

f  Energiezuinigheid van wagens is wel belangrijk en wordt al aangemoedigd via de groene 
berekening van de belasting op inverkeerstelling.

Welke partij gaf welk argument? Dit kunt u pas op het einde van de stemtest nakijken:

Argument a: Vlaams Belang 
Argument b: sp.a
Argument c: CD&V
Argument d: N-VA
Argument e: Groen
Argument f: Open Vld

Noot: Het gaat hier om standpunten uit 2014. 

Noot: Niet alle partijen die kandidatenlijsten hebben voor de verkiezingen staan in De Stemtest. Bij het gebruik van 
De Stemtest is het belangrijk om de leerlingen op deze beperking te wijzen en ook andere partijen te belichten. 
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Oefening 13

Les étappes du processus électoral

Tip voor vakoverschrijdend werken: oefening Franse woordenschat (zie ook oefening 4, 
Duitse woordenschat). 

 Doelstellingen

• De leerlingen verwerven inzicht in de verschillende stadia van het electoraal proces.
• De leerlingen kunnen de stappen in de juiste volgorde zetten.
• De leerlingen begrijpen de gebruikte woordenschat.

 Klasorganisatie

Individueel, per twee of klassikaal

 Timing

30 minuten

 Verloop

Lees de tekst klassikaal of laat de leerlingen de tekst individueel lezen. Geef hen daarna de tijd om 
de oefeningen te maken. Verbeter klassikaal of stel een verbetersleutel ter beschikking.

Zet de paragrafen in de juiste volgorde
4 – 3 – 1 – 5 – 2 

Vertaal/verklaar de onderlijnde woorden.
les bulletins de stembiljetten
l’électeur de kiezer
les élus de verkozenen
êtres représentés vertegenwoordigd worden
le processus électoral het verkiezingsproces
siéger zetelen
les votes valables de geldige stemmen
en vigueur geldend, van kracht
l’appui d’une majorité de steun van een meerderheid
l’attribution nominative des sièges de nominatieve toekenning van zetels

aux candidats aan kandidaten
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Maak correcte combinaties.

1 le vote en case de tête A de verwerking

2 le dépouillement B de eed afleggen

3 la dévolution des sièges C de plaatsvervanger

4 prêter serment D de kopstem

5 le scrutin E de lijststem

6 le suppléant F het parlement, de vergadering

7 le vote nominatif G de stemming

8 l’assemblée H de verdeling van de zetels

1 2 3 4 5 6 7 8

E A H B G C D F
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Oefening 14

Beperking van de campagnemiddelen

 Doelstellingen

• De leerlingen kunnen het juridische jargon van een wettekst ontcijferen.
• De leerlingen kunnen de belangrijkste beperkingen inzake financieringsmechanismen van een 

politieke campagne opnoemen.

 Timing

50 minuten

 Verloop

Laat de leerlingen per twee op zoek gaan naar de antwoorden op de vragen. Overloop de 
antwoorden klassikaal of met een verbetersleutel.

1. De Wet D’Hoore
In 2019 zijn er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Hoeveel mag een partij in 
totaal uitgeven voor deze drie verkiezingen samen?
Het uitgavenplafond is vastgesteld op 1 miljoen euro, zelfs wanneer verschillende verkiezingen 
samenvallen op 1 dag.

Wat wordt er verstaan onder verkiezingspropaganda?
Alle uitgaven en financiële verbintenissen voor mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele 
boodschappen die erop gericht zijn het resultaat van een politieke partij en haar kandidaten 
gunstig te beïnvloeden.

Deze wet geldt niet het hele jaar, maar enkel in ‘de termijn bepaald bij artikel 4 § 1’. 
Hoe heet die periode en wanneer begint die periode bij de verkiezingen in 2019? 
Deze periode heet de sperperiode. Voor de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 begint de 
sperperiode op 26 januari 2019. 

Opmerking: Bij de lokale verkiezingen voor gemeente-, provincie- en districtsraden geldt 
een andere regelgeving, namelijk het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Dat defineert de 
sperperiode als de periode van 1 juli van een verkiezingsjaar tot en met de dag van de 
verkiezingen of, in geval van buitengewone verkiezingen, van de dag van de oproeping van 
de kiezers tot en met de dag van de verkiezingen (art. 2, 5°). Voor de lokale verkiezingen van 
14 oktober 2018 begon de sperperiode op 1 juli 2018.

Wat wordt er verstaan onder gadgets?
Souvenirs, accessoires, snuisterijen of gebruiksvoorwerpen met daarop reclame in de brede 
zin van het woord voor een bepaalde politieke partij. 
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2. Bespreek de voorbeelden

Omar Chadraou gaat in de kerstvakantie van deur tot deur met Marokkaanse proevertjes. 
Tijdens het uitdelen vertelt hij de mensen over het programma waarmee zijn partij naar de 
komende Vlaamse verkiezingen trekt.

 Dit is toegestaan aangezien de actie buiten de sperperiode valt.

Partij IedereenMee trekt € 25.000 uit voor een hippe reclamespot die gedurende de 
krokusvakantie te zien zal zijn in de bioscoop voor elke filmvertoning.

 De krokusvakantie valt van 4 tot 10 maart 2019. Dit is dus binnen de sperperiode. De 
reclamespot is niet toegestaan. 

Half april 2019 laat de zaakvoerder van een groot bedrijf weten dat hij uit sympathie de kosten 
voor het bijdrukken van verkiezingsflyers van een partij ten belope van € 5.000 voor zijn 
rekening wil nemen.

 Dit is sponsoring, waarbij het bedrag hoger ligt dan € 2.000. Dit is niet toegestaan.
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Oefening 15

De zetelverdeling

 Doelstellingen

• De leerlingen krijgen inzicht in de invloed van het kiesstelsel op de zetelverdeling.
• De leerlingen krijgen inzicht in het belang van verkiezingen binnen een democratie.
• De leerlingen begrijpen het belang van hun deelname als burger aan het democratische 

verkiezingsproces.

 Klasorganisatie

Klassikaal, individueel of in groepjes

 Timing

50 minuten

 Verloop

Zorg ervoor dat de leerlingen begrijpen dat er verschillende kiesstelsel zijn en dat dat kiesstelsel 
medebepalend is voor het type bestuur dat een land heeft. Dat kunt u eventueel doen door ons 
kiesstelsel (evenredigheidsstelsel) te vergelijken met dat van bijvoorbeel het Verenigd Koninkrijk 
(meerderheidsstelsel). Laat de leerlingen de belangrijkste informatie noteren op hun werkblad.

Meerderheidsstelsel
Een partij moet binnen een bepaald gebied een meerderheid behalen om zetels te veroveren. 
Daarbij zijn er twee mogelijkheden: ofwel moet er een absolute meerderheid (50+1) behaald 
worden, ofwel een relatieve meerderheid (de zetel(s) gaan naar de partij met de meeste 
stemmen binnen het gebied – “winner takes all”). 
In landen met een meerderheidsstelsel zijn er meestal maar twee of drie grote partijen en 
is na de verkiezingen vrijwel altijd één partij de sterkste. Die partij domineert het parlement 
en/of de regering. Voorbeelden zijn Frankrijk (meerderheidsstelsel met twee ronden) en het 
Verenigd Koninkrijk (meerderheidsstelsel met één zetel per kieskring). Zie voor meer info 
https://www.dekrachtvanjestem.be/sites/default/files/infomap_2015_mod3.pdf 

Evenredigheidsstelsel
Alle partijen krijgen verkozenen in verhouding tot het aantal uitgebracht stemmen. Het totale 
aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het aantal zetels. De uitkomst daarvan 
noemt men de kiesdeler. Het aantal behaalde zetels is gelijk aan het aantal keren dat de kies-
deler afgerond behaald wordt. Vervolgens worden nog restzetels verdeeld. In dit stelsel zal een 
partij die 20% van de stemmen haalt ook ongeveer 20% van de zetels toebedeeld krijgen.
Nederland kent een systeem van bijna volledige evenredige vertegenwoordiging. Daardoor 
zitten er ook veel kleinere partijen in het parlement. Ons land kent ook een evenredigheids-
stelsel, maar door de kiesdrempel van 5% en de berekening van de zetelverdeling (systeem 
D’Hondt) behalen kleine partijen toch minder makkelijk een zetel. 
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Kieskringen
De manier waarop het grondgebied ingedeeld wordt in (grote of kleine) kieskringen, speelt 
ook een grote rol in de vertegenwoordiging. De indeling van kieskringen vormt dus de twee-
de belangrijke factor als het gaat om de vertaling van stemmen in zetels. De indeling van 
kieskringen kan sterk verschillen, maar meestal is het aantal zetels per kieskring evenredig 
aan het inwonertal.

Op welke manier gebeurt de zetelverdeling in Belgïe?
Wij kennen een evenredigheidsstelsel met provinciale kieskringen. De zetels worden verdeeld met 
een berekeningssysteem (D’Hondt) dat een licht voordeel geeft aan grotere partijen. In combinatie 
met een kiesdrempel van 5% betekent dit dat het bij ons voor kleine partijen moeilijker is om een 
verkozene te hebben in het parlement.

Leg uit hoe het komt dat niet alle provincies hetzelfde zetelaantal hebben in het Vlaams 
Parlement.
Het aantal zetels per kieskring is gebaseerd op het aantal inwoners in die kieskring.

Wat is de impact van de kiesdrempel op de vertegenwoordiging in het Vlaams Parlement?
Partijen die minder dan 5% van de stemmen behalen in een kieskring, worden niet meegeteld 
voor de zetelverdeling. Daardoor is het voor kleinere partijen moeilijk om een verkozene in het 
parlement te krijgen. 

Laat de leerlingen voor hun eigen kieskring de resultaten van de Vlaamse verkiezingen van 
2014 bekijken. https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2014/ Kies ‘Weergave van lijst’ en 
‘Weergave op kieskring’.

Laat hen de vragen beantwoorden. Komen er leerlingen uit verschillende kieskringen, dan kun je 
ook de resultaten van verschillende kieskringen met elkaar vergelijken.

Een fictief voorbeeld van een zetelverdeling volgens het systeem D’Hondt vindt u hier 
https://www.dekrachtvanjestem.be/sites/default/files/infomap_2015_mod3.pdf
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Oefening 16

Ken je Vlaamse Volksvertegenwoordigers
 Doelstellingen

• De leerlingen krijgen een zicht op de samenstelling van het Vlaams Parlement.
• De leerlingen krijgen een zicht op wie hen vertegenwoordigt binnen hun kieskring.

Een evenwichtige afspiegeling van het volk?

 Klasorganisatie

Individuele opdracht met klassikale terugkoppeling

 Timing

20 minuten

 Verloop

Laat de leerlingen individueel de volksvertegenwoordigers van hun eigen kieskring bekijken en de 
persoonsgegevens geslacht en leeftijd turven in de tabel. Bespreek daarna klassikaal de vertegen-
woordiging van de kieskring. 

Zijn er andere persoonskenmerken die de leerlingen belangrijk vinden voor een goede vertegen-
woordiging? (opleiding, beroep, afkomst, enzovoort) Kunnen ze deze persoonskenmerken achter-
halen op de individuele fiches van de volksvertegenwoordigers? 

https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/kieskring

Zo ja, dan kunnen ze ook voor die kenmerken de tabel aanvullen. Maar dit vraagt veel opzoekwerk 
en niet alle kenmerken zijn zomaar uit een biografische fiche te halen. 

Op de website van het Vlaams Parlement vindt u de gegevens van alle volks-
vertegenwoordigers alfabetisch, per kieskring en per fractie. U kunt de volledige  
lijst ook downloaden en een papieren versie uitdelen. 

Ken je volksvertegenwoordigers

 Klasorganisatie

Individueel of in duo’s met klassikale terugkoppeling

 Timing

Opzoekwerk: 15-20 minuten
Bespreking: 10 minuten

TIP
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 Verloop

Laat de leerlingen online informatie opzoeken over één of twee volksvertegenwoordigers 
uit hun kieskring. Op de website van het Vlaams Parlement vinden ze al heel wat informatie, 
maar de meesten van hen hebben ook een website en socialemediakanalen waarop ze meer 
te weten kunnen komen. Bespreek eventueel achteraf welke interessante of verrassende 
details ze te weten gekomen zijn. Welke eigenschappen of kwaliteiten moet een goeie volks-
vertegenwoordiger volgens de leerlingen hebben? Op welke manier vonden ze die terug bij hun 
volksvertegenwoordigers?
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Oefening 17

Coalitievorming

 Doelstellingen

• De leerlingen begrijpen de basisprincipes van de coalitievorming.
• De leerlingen krijgen inzicht in de complexiteit van de coalitievorming.
• De leerlingen kunnen op basis van aantal zetels, programmaovereenkomsten en -verschillen 

beargumenteren waarom bepaalde coalities al dan niet haalbaar/wenselijk zijn.

 Klasorganisatie

Klassikaal

 Timing

50 minuten

 Verloop

1. Bestudeer met de leerlingen de verkiezingsuitslag van het Vlaams Parlement van 2014. 
Laat hen de zetelverdeling uitzetten in het blanco grondplan.

2. Laat de leerlingen een coalitie vormen, die minstens 63 volksvertegenwoordigers telt. 
 Met de coalitiekiezer op www.dekrachtvanjestem.be/coalitiekiezer kunnen de leerlingen 

makkelijk nagaan of hun coalities mathematisch haalbare coalities zijn op basis van de 
verkiezingsresultaten van 2014. Louter rekenkundig zijn verschillende coalities mogelijk, 
zolang de meerderheid maar uit meer dan 62 zetels bestaat.

 Overloop de staafdiagrammen uit het onderzoek over de inhoudelijke verschillen tussen de 
partijen van Professor S. Walgrave en leg uit wat ze illustreren, namelijk de overeenkomst 
tussen de verschillende partijen, uitgedrukt in percenten. Geef hen daarna de tijd om de 
vragen te beantwoorden.

3. Vul de tabel aan met verschillende mogelijke coalities. 

4. Overloop de namen die de leerlingen zelf bedacht hebben en controleer of hun redenering 
logisch is.

Bijvoorbeeld 
paars-groene coalitie rood/blauw/groen   sp.a, Open Vld en Groen
verkeerslichtcoalitie rood/oranje/groen   sp.a, CD&V, Groen
Zweedse coalitie geel/blauw/kruis  N-VA, Open Vld, CD&V
turkoise coalitie blauw/groen  Open Vld, Groen

De huidige Vlaamse regeringscoalitie (2014-2019) bestaat uit N-VA, CD&V 
en Open Vld. Die drie partijen hebben samen een ruime meerderheid in het 

Vlaams Parlement van 88 zetels op 124. 

TIP
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Oefening 18

De politieke besluitvorming

Onderhandeling versus debat

 Doelstellingen

• Begrijpen dat er een onderscheid is tussen onderhandelen en debatteren.
• Actief leren te luisteren naar argumenten van anderen.
• Meerdere kanten van een debat proberen te zien.
• Een mening vormen op basis van argumenten.
• Kritisch nadenken over de eigen stellingname.
• Tot een gedragen oplossing kunnen komen.

 Klasorganisatie

Fase 1: groepjes van vier
Fase 2: groepjes van zes à acht
Fase 3: klassikaal

 Timing

50 minuten

 Verloop

Fase 1
Laat de leerlingen in groepjes van vier het bronnenmateriaal bestuderen. Ieder groepslid bestudeert 
een deel van het materiaal. Daarna vertellen ze aan elkaar wie welk standpunt heeft en welke 
argumenten daarvoor gebruikt werden. Geef de leerlingen ongeveer een kwartiertje om het 
materiaal te verwerken. Groepen die snel klaar zijn kunnen aanvullen met eigen bevindingen of 
op internet op zoek gaan naar extra standpunten en argumenten. Stimuleer de leerlingen om stil 
te staan bij argumenten pro én contra en om het probleem vanuit verschillende hoeken (pedago-
gisch, toeristisch, economisch, …) te bekijken. 

Fase 2
Meng de groepen door elkaar. Per groepje is telkens de helft van de leerlingen pro en de andere 
helft contra een verkorting van de zomervakantie. Laat het lot beslissen. Daarna proberen de 
leerlingen met elkaar te onderhandelen op basis van de argumenten die ze in fase 1 bij elkaar 
gesprokkeld hebben. Het doel van de onderhandeling is tot een consensus te komen. Vraag aan 
elke groep om hun voorstel op te schrijven. Laat hen ook de drie argumenten noteren die het 
zwaarst hebben gewogen op de besluitvorming.

Fase 3
Vergelijk de verschillende voorstellen. Welke gelijkenissen zijn er? En welke verschillen? 
Wijs de leerlingen erop dat de besluitvorming mee afhankelijk is van de actoren die aan de 
onderhandeling deelnemen. Aangezien de politiek gericht is op het algemene belang, is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk actoren ‘gehoord’ worden vooraleer een besluit genomen wordt. 
Pas wanneer alle argumenten in de weegschaal liggen, kan een weloverwogen belissing 
genomen worden. De volgende oefening zal dat ook duidelijk maken.
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Oefening 19

Actoren in de politieke besluitvorming

 Doelstellingen

• De leerlingen krijgen inzicht in de complexiteit van de politieke besluitvorming.
• De leerlingen kunnen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de besluitvorming rond 

een bepaald thema identificeren en hun rol bespreken.
• De leerlingen kunnen informatie opzoeken, verwerken en op een logische en samenhangende 

manier presenteren.

 Klasorganisatie

Fase 1: klassikaal
Fase 2: groepswerk met klassikale terugkoppeling
Fase 3: duo’s

 Timing

50 minuten (voorstelling van de resultaten van het onderzoekswerk niet inbegrepen)

 Verloop

Fase 1
Bestudeer samen met de leerlingen het schema van de politieke besluitvorming. Welke actoren 
kwamen ter sprake in oefening 18 over vakantiespreiding? Waar horen ze thuis in het schema? 
Welke andere actoren die betrokken zijn bij dat thema kennen de leerlingen? Benoem ze en duid 
aan waar ze passen in het schema. 

Toelichting bij het thema
De spreiding van de schoolvakanties is niet zomaar een lukraak gekozen voorbeeld. Over dit thema 
werd onderzoek gedaan en werd al herhaaldelijk en uitgebreid gesproken in het Vlaams Parlement.
Uit verschillende studies blijkt dat de schoolvakanties wel degelijk een effect hebben op de leer-
prestaties van de leerlingen. Ze leren meer bij tijdens de schoolperiode dan tijdens de vakantie-
periodes. De conclusie over het effect van de zomeronderbrekingen zijn echter minder duidelijk. 
Je kunt niet zomaar spreken van een leerverlieseffect. Het vaststellen van een verlies, stagnatie of 
winst is onder meer afhankelijk van de sociale achtergrond van de leerlingen, de testinhoud, de 
leer- of ontwikkelingsfase van de leerlingen en de school.

In de discussie over de zomervakantie valt het op dat heel wat verschillende argumenten worden 
aangevoerd, niet alleen pedagogische. Ze kan niet herleid worden tot een louter onderwijskundige 
discussie. Er is de discussie over de vakantiespreiding op zich. Er is de discussie over de econo-
mische aspecten, over mobiliteit en woon-werkverkeer. Er is ook nog de discussie over buiten-
schoolse kinderopvang … Al deze argumenten en belangen spelen mee.
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Maatschappelijk probleem: vakantiespreiding
Mogelijke oplossingen: herschikken, verkorten of status quo
Oplossing: status quo, er is geen meerderheid voor een wijziging in de vakantiespreiding

Fase 2
Een ander thema waar heel wat rond te doen is, is de invoering van statiegeld op blik en plastic 
flessen. Er zijn een heleboel actoren actief rond de afvalproblematiek en dus ook betrokken bij 
de besluitvorming. Dat wordt mooi geïllustreerd aan de hand van de resultaten die de zoekterm 
‘statiegeld’ oplevert op VRT NWS.

Laat de leerlingen in groepjes van vier brainstormen. Bespreek de resultaten van de brainstorm 
daarna klassikaal.

Maatschappelijk
probleem

Keuze 
van een 

oplossing

Ontwerpen van 
mogelijke 

oplossingen

Uitwerking en 
uitvoering van  
de oplossing

Gezinsbond

Experts en onderzoekers
(vb. P. de Bruyckere, W. Duyck, M. Valcke, 
W. Smets, Vlerick Business School)

Reisoperatoren
(vb. Thomas Cook, Jetair)

Vlaamse 
Scholierenkoepel

Leerlingen

Politieke partijen

Onderwijskoepels

Onderwijsvakbonden

Ziekenfondsen

Werkgeversorganisaties

Werknemers
Leerkrachten

Media

Vakantiespreiding

status quo, er is geen meerderheid 

voor een wijziging in de 

vakantiespreiding

herschikken, 
verkorten of status quo
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Maatschappelijk probleem: afvalproblematiek
Mogelijke oplossingen: onder andere heffing statiegeld
Oplossing: voorlopig uitgesteld
Uitwerking en uitvoering van de oplossing: in een integraal verpakkingsplan

Betrokken actoren: 
• Vlaams Parlement, Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en 

Dierenwelzijn 
• Bevoegde minister (J. Schauvliege)

Fase 3
Laat de leerlingen in duo’s opzoekingswerk verrichten rond een van de actoren. Indien u daar 
tijd voor heeft, kunt u hen een van de actoren van hun keuze laten voorstellen aan de klas. De 
vorm (presentatie, mood board, folder, …) mogen ze zelf kiezen. Indien u geen tijd heeft om dit 
klassikaal te doen, kunt u wel alle voorstellingen verzamelen op uw digitaal leerplatform en de 
leerlingen elkaars voorstellingen laten bekijken en/of beoordelen.

Burgers

Maatschappelijk
probleem

Keuze 
van een 

oplossing

Ontwerpen van 
mogelijke 

oplossingen

Uitwerking en 
uitvoering van  
de oplossing

Milieuorganisaties
(vb. Recycling Netwerk)

Steden en gemeenten
(vb. Statiegeldalliantie)Ondernemers-

organisaties 
(vb. NSZ, Comeos)

Voedingsindustrie 
(vb. Fevia) 

Verpakkingssector

Europese Commissie

Afvalverwerkingsbedrijven 
(vb. Fost Plus, Limburg.net, OVAM)

Belangengroepen
(vb. Bond Beter Leefmilieu)

afvalproblematiek

voorlopig uitgesteld

in een integraal verpakkingsplan

heffing statiegeld
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Colofon
De pakketten ‘Verkiezingen 2019: De Basis’ en ‘Verkiezingen 2019: In Detail’ werden gemaakt 
door De Kracht van je Stem. 

De Kracht van je Stem is het educatieve aanbod van het Vlaams Parlement. Opvoeden tot 
democratisch burgerschap is het doel. Democratisch burgerschap betekent dat burgers op een 
actieve manier mee vorm geven aan de samenleving en aan hun plaats binnen die samenleving. 
Kritisch nadenken, democratisch handelen en actief participeren aan onze samenleving zijn daar een 
deel van. Die democratische houding, de vaardigheden en de kennis die we nodig hebben, kunnen 
we bij uitstek op school leren. Daarom is opvoeden tot democratisch burgerschap ook een deel van 
de eindtermen in ons onderwijs.

Meer informatie over het educatieve aanbod van De Kracht van je Stem vindt u op  
www.dekrachtvanjestem.be .
De Kracht van je Stem
Vlaams Parlement
02 552 45 34
dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be
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vrouwen. `Hij’, `hem’ en `zijn’ moet dus ook begrepen worden in de vrouwelijke vorm (`zij’ en `haar’). 





De Kracht van je Stem • Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 • 1000 Brussel • tel 02 552 45 34 • dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be • www.dekrachtvanjestem.be




