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Beste leraar,

In deze bundel geven we jou extra informatie om met het animatiefilmpje ‘5 jaar in 6 minuten’ te werken in de klas.
‘5 jaar in 6 minuten’ schetst het verloop van een cyclus in onze democratie: namelijk van verkiezing tot regeringsvorming, over beleid voeren en
besturen tot nieuwe verkiezingen.
We geven jou de volledig uitgeschreven tekst en splitsen het filmpje op in 6 fragmenten. Elk fragment bevat een of twee kerngedachten.
Die kern vind je in de linkerkolom van de tabel, samen met de tijdsaanduiding.
Bekijk eerst het hele filmpje met je klas. Bekijk daarna de fragmenten afzonderlijk om tot de kernboodschap te komen en gebruik daarvoor het
sjabloon. Toets vervolgens aan de realiteit: hoe vinden de leerlingen de kerngedachten in onze samenleving terug?

Animatiefilmpje ‘5 jaar in 6 minuten’ https://www.youtube.com/watch?v=-Alu8lUYy1M

De Kracht van je Stem is het educatieve aanbod van het Vlaams Parlement. Opvoeden tot democratisch burgerschap is ons 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.
De Kracht van je Stem werkt in de eerste plaats voor het onderwijs. Want democratische vaardigheden, een democratische houding en de kennis die
we daarvoor nodig hebben, kunnen we bij uitstek op school leren. Daarom is opvoeden tot democratisch burgerschap ook een deel van de
eindtermen in ons onderwijs.
De Kracht van je Stem heeft:

 een waaier aan educatief materiaal voor leraren en leerlingen om op school te werken rond democratie
 programma's voor leerlingen in het Vlaams Parlement
 een vormingsaanbod en nascholing voor leraren en studenten van de lerarenopleiding

Op www.dekrachtvanjestem.be vind je alle informatie, lespakketten en beeldmateriaal. De meeste lespakketten kun je downloaden.
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Animatiefilmpje ‘5 jaar in 6 minuten’: uitgeschreven tekst

Fragment 1
0 tot 01’02’’

 De overheid bestuurt de
samenleving

 De overheid beslist over
publieke dienstverlening
(Welke? Welke niet? )

 Er zijn veel verschillende
meningen over hoe dat
bestuur moet gebeuren

Vlaanderen en België, het is even zoeken op de wereldkaart.
Zo klein en toch wonen hier miljoenen mensen.
Daardoor is het druk, druk, druk.

Postbodes bezorgen brieven.
Oma’s en opa’s genieten van hun oude dag.
Straten worden aangelegd en onderhouden.
Bussen brengen ons naar school.
En loopt er iets mis, dan is een oplossing nabij.

Vlaanderen werkt min of meer als een machine. En die machine moet bestuurd
worden. We kunnen niet met z’n allen de machine besturen.
Maar wie dan wel?
En hoe dan?

Want niet iedereen wil hetzelfde.
De ene wil meer fietspaden.
De andere meer bussen.
Of een school dicht in de buurt.
En meer werk. Minder belastingen. Meer groen. Minder files.
Hoe moeten we dat aanpakken?

Fragment 2
01’02’’ – 2’29’’

 Hoe bepalen we wie
bestuurt? = door vrije,
eerlijke en geheime
verkiezingen

 Wie mag meedoen? Alle

Mensen die hetzelfde willen, die dezelfde ideeën hebben, gaan groepen vormen.
Zo ontstaan politieke partijen.
En die partijen willen allemaal graag aan de macht komen om te besturen.

Wie aan de macht mag komen en welke ideeën uitgewerkt worden, dat kiezen wij.
Daarom zijn er verkiezingen.

Enkele weken voor de verkiezingen verschijnen er overal borden en affiches.
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Belgen van 18 jaar en
ouder (maar voor de
gemeenteraad ook niet-
Belgen onder bepaalde
voorwaarden)

Daarop foto’s van de kandidaten van de partijen.
Je ziet de kandidaten ook op de folders in je brievenbus, tijdens debatten op tv en op
feestjes en evenementen.
En ze praten met Jan en alleman.
Ze proberen iedereen ervan te overtuigen dat zij de beste ideeën hebben.
En dat je op hen moet stemmen.

Op de dag van de verkiezingen gaan alle Vlamingen stemmen.
Of toch iedereen die ouder is dan 18.
Door te stemmen geef je aan welke partij of welke kandidaat volgens jou de beste
ideeën heeft.
Je doet dat door één of meerdere bolletjes van één partij in te kleuren.

Al die stemmen worden opgeteld.
En dan wordt het spannend. Want hoe meer stemmen een partij heeft, hoe meer van
haar kandidaten een plaats zullen krijgen in het parlement.
En daar worden belangrijke beslissingen genomen over het bestuur.
Een plaats in het parlement noemen we een zetel.

Fragment 3
2’29’’ – 3’54’’
 Het resultaat van

verkiezingen is een
parlement (of raad) met
vertegenwoordigers

 De meerderheid beslist

 Om een meerderheid te
krijgen moet er
samengewerkt worden

In het Vlaams Parlement zijn 124 zetels.
Een partij met veel stemmen haalt veel zetels.
Een partij met weinig stemmen haalt weinig of zelfs geen zetels.

De kandidaten die een zetel hebben bemachtigd, zijn verkozen.
Zij mogen ons vertegenwoordigen in het Vlaams Parlement.
Ze krijgen dan ook - heel toepasselijk - de naam volksvertegenwoordigers.

Er zijn dus 124 volksvertegenwoordigers. Zij zullen de komende vijf jaar beslissingen
nemen over het bestuur van Vlaanderen.

In een democratie moet er voor elke beslissing een meerderheid zijn.
Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de volksvertegenwoordigers akkoord moet
gaan. Meer dan de helft, dat zijn dus minstens 63 volksvertegenwoordigers.
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Uitbreiding:

 De meerderheid mag niets
beslissen wat de rechten
uit onze Grondwet en de
universele mensenrechten
schendt

In ons parlement is er geen enkele partij zo groot. Geen enkele partij heeft dus op haar
eentje de meerderheid.
Wat nu?

Er zit niets anders op dan samen te werken. Dus gaan - na de verkiezingen - twee of
meer partijen met elkaar praten.
Ze spreken af wat ze samen willen bereiken.
En schrijven dat op in een regeerakkoord.
Samen vormen die partijen dus de meerderheid. Zij zijn het die Vlaanderen gaan
besturen.
Ze beslissen wie de nieuwe ministers worden. De ministers vormen samen de regering.

Fragment 4
3’54’’ – 4’47
 De macht is verdeeld

tussen parlement en
regering (en ook
rechterlijke macht)

 Er is niet voldoende geld
voor alles, dus moeten er
keuzes gemaakt worden.
Dat is politiek: keuzes
maken die ons allen
aanbelangen

De nieuwe regering kan aan de slag.
Maar de ministers mogen niet zomaar hun zin doen.
De 124 volksvertegenwoordigers debatteren in het Vlaams Parlement over nieuwe
ideeën. En ze stemmen over de wetten voor Vlaanderen. Dat zijn de decreten.
Het is de taak van de ministers om de decreten uit te voeren.

En daar is natuurlijk geld voor nodig.
Maar de ministers kunnen niet zomaar al het Vlaamse geld uitgeven.
Ze moeten een begroting maken. In de begroting wordt uitgelegd hoe ze het geld zullen
besteden.
De volksvertegenwoordigers moeten de begroting goedkeuren. En ze controleren ook
of de ministers hun werk goed doen.

Zo draait de Vlaamse machine op volle toeren.
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Fragment 5
4’47’’ – 5’06’’
 Beslissingen worden op

verschillende niveaus
genomen: gemeente,
provincie, regionaal,
nationaal, Europees,
internationaal

Maar de Vlaamse Regering regelt niet àlles. De taken zijn verdeeld.
Ook de gemeentes en de provincies moeten ervoor zorgen dat bij hen alles gesmeerd
loopt.

En ook voor België en de Europese Unie hebben we bestuurders. Zij regelen zaken voor
heel België en voor de landen van de Europese Unie.

Fragment 6
5’06’’- 6’23’’

 Vrije meningsuiting
 Kritiek geven mag (zelfs al

vinden we dat soms niet
fijn)

 Actief burgerschap

 De macht is tijdelijk

Toch is niet iedereen tevreden.
Sommige mensen vinden dat de Vlaamse Regering te veel dingen regelt, anderen
vinden dan weer dat de regering te weinig regelt of dat ze andere beslissingen moet
nemen.

Mensen die het niet eens zijn, kunnen dat luidop zeggen.
Ze kunnen een mail of brief sturen naar de volksvertegenwoordigers.
Of ze kunnen een actie organiseren.
Sommigen gaan betogen om hun standpunt duidelijk te maken!
De ministers en volksvertegenwoordigers zien en horen dat en gaan op zoek naar een
oplossing.

Zo werkt de machine vijf jaar lang, dan zijn er nieuwe verkiezingen.
Opnieuw kunnen de kiezers beslissen welke partijen ze in het parlement willen.
Iedere keer opnieuw is het spannend. Wie zal verkozen worden? Hoeveel zetels krijgen
de partijen? Wie wordt minister?
Wie zal de komende vijf jaar de machine besturen?
Elke keer is het weer spannend. En elke keer telt iedere stem.
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Sjabloon kerngedachten

Fragment 1

Schrijf hier welke voor jou de belangrijkste gedachte is uit dit fragment:

Fragment 2

Schrijf hier welke voor jou de belangrijkste gedachte is uit dit fragment:
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Fragment 3

Schrijf hier welke voor jou de belangrijkste gedachte is uit dit fragment:

Fragment 4

Schrijf hier welke voor jou de belangrijkste gedachte is uit dit fragment:
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Fragment 5

Schrijf hier welke voor jou de belangrijkste gedachte is uit dit fragment:

Fragment 6

Schrijf hier welke voor jou de belangrijkste gedachte is uit dit fragment:
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Toetsingsmethode

Wil je toetsen wat je leerlingen hebben opgepikt van het filmpje? Ga dan een stap verder dan louter translatievragen en maak met je leerlingen ook de
interpretatieoefening. Koppel tenslotte de kerngedachten zeker aan de actualiteit.

 Translatievragen (T) zijn vragen waarvan het antwoord (quasi) letterlijk te zien is of gezegd wordt in het filmpje.

 Interpretatievragen (I) gaan dieper in op de materie en vergen meer inzicht van de leerlingen. Bij visueel materiaal is het belangrijk om altijd te starten
met een translatiefase, zodat elke leerling mee is en weet waarover het gaat. De interpretatievragen vergroten en verdiepen hun kennis en zorgen
voor met meer begrip van het onderwerp.

(T) Geef 3 voorbeelden van zaken die de overheid doet voor de burgers. => voorbeelden in het filmpje: ……………………………………………………………………………
(I) => voorbeelden die je zelf kent: ………………………………………………………………………..

(I) Waarom kunnen niet alle partijen samen regeren / aan de macht zijn?
(I) Noem drie politieke partijen.
(I) Waarom kunnen niet én meer fietspaden én meer bussen én een school in de buurt én … allemaal gerealiseerd worden?

(T) Waarom zijn er verkiezingen?
(T) Als jij zelf volksvertegenwoordiger wil worden, wat moet je dan doen om dit te bereiken? Welke stappen moet je ondernemen? (bvb. bij een partij
aansluiten, opkomen bij verkiezingen, campagne voeren, verkozen worden).
(T) Leg de term ‘volksvertegenwoordiger’ uit aan de hand van het filmpje.
(T) Hoe stem je geldig? (Lijststem en naamstem(men) zijn te zien in het filmpje).
(T) Hoe zitten de volksvertegenwoordigers en partijen geordend in het parlement? (gegroepeerd volgens partij en meestal van links naar rechts volgens
ideologie)

(T/I) Wat is het resultaat van verkiezingen?
(T/I) In België en in Vlaanderen hebben we een parlementaire democratie. Leg aan de hand van het filmpje de betekenis van deze term uit.

(I) Worden de ministers verkozen via verkiezingen?
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(T) Hoe worden beslissingen genomen? (stemming bij meerderheid)
(T/I) Wat is een meerderheid/coalitie? Welke partijen zitten in de huidige Vlaamse meerderheid?
(I) Waarom mogen de volksvertegenwoordigers maar 5 jaar in het parlement zetelen (tenzij herkozen) en niet levenslang? Met andere woorden: waarom
moet het bestuur om de 5 jaar veranderen?

(T) Wat doet het parlement? Wat doet de regering?
(T) Worden alle voorstellen goedgekeurd in het parlement?
(I) Wie moet naar wie luisteren: de regering naar het parlement of het parlement naar de regering? En waarom?
(I) Wie zijn de ministers van de huidige Vlaamse Regering?

(T) Welke zijn de verschillende bestuursniveaus?
(T/I) Hoe voorkomt men dat de verschillende bestuursniveaus hetzelfde werk doen? (bevoegdheidsverdeling: andere taken/bevoegdheden).

(T) In het filmpje was een groep mensen ontevreden. Waarom? En hoe hebben ze hun ongenoegen laten blijken aan de overheid? (overvolle bus -> brieven
en betoging).
(I) Geef een paar voorbeelden uit de actualiteit van mensen en/of groepen die het niet eens zijn met het gevoerde beleid. Waarom/waarmee zijn ze het niet
eens? En hoe tonen zij hun ongenoegen?


