
Tweede Kamerverkiezingen 
 

Lesbrief - les 1   
Een veelgehoorde verklaring van jongeren op de vraag waarom politiek hen vaak niet boeit, is dat ze er toch geen invloed op 
hebben. Ze hebben immers nog geen stemrecht en voelen zich daarom nog niet serieus genomen. Wat heeft het dan voor zin om 
na te denken en een mening te vormen? Laat staan dat je die ook nog moet laten horen… Gelukkig is dat in dit project anders! In 
onze lessen ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen, staat de mening van jongeren centraal en laten we ze zien en 
ervaren dat het wel degelijk nut heeft om van zich te laten horen. Zij maken het verschil! 
 

Doelen van dit verkiezingsproject  
• Jongeren meer betrekken bij de politiek en hen meer leren over democratische waarden.  
• Jongeren laten ervaren hoe ze zelf invloed kunnen hebben op hun leefomgeving. 
• Politici actief kennis laten maken met de mening van jongeren middels de resultaten van de enquête die in de eerste  

les wordt afgenomen. 
• Jongeren stimuleren om (in de toekomst) gebruik te maken van hun stemrecht.  
 
Tijdvak  

Deze les wordt gegeven in de week van 4 tot 8 januari 2021. 
 

Benodigdheden  
• Update-filmpje over de Tweede Kamerverkiezingen 
• Verkiezingsenquête  

Zowel het filmpje als de enquête zijn te vinden op www.dekleineambassade.nl/lesmateriaal/jongerenverkiezingsproject 

Lesopzet   
Stap 1: Bekijk de Update Tweede Kamerverkiezingen  

U vindt het filmpje via deze link: www.dekleineambassade.nl/lesmateriaal/jongerenverkiezingsproject

Deze I’ve Got the #Power Update is samen met jongeren gemaakt. Het laat uw leerlingen kennismaken met politiek en verkiezingen; 
ze leren ze waarom het belangrijk is om te gaan stemmen en er wordt er een introductie gegeven op de enquête. Dit filmpje duurt 7 
minuten en het is de bedoeling dat het wordt bekeken wordt vóórdat de enquête wordt ingevuld.  

Stap 2: Leerlingen vullen de verkiezingsenquête in  
Leerlingen openen de enquête op hun eigen smartphone of laptop via deze link https://forms.gle/uZkdMPExVmudJn6z9 
of via www.dekleineambassade.nl/lesmateriaal/jongerenverkiezingsproject 

Deze enquête is eveneens samen met een jongerenredactie samengesteld en peilt de mening van de leerlingen over een tiental 
politieke onderwerpen die belangrijk zijn voor alle jongeren; onderwerpen die invloed hebben op hun levens en waar de keuzes 
die door de politiek worden gemaakt dagelijks door hen worden gevoeld. De tijd die nodig is voor het invullen van de enquête is 
ongeveer 15-20 minuten. Aangezien de enquête vrij talig is, kan het voor leerlingen prettig zijn om te weten dat u een of ander 
nader kunt toelichten.  

Stap 3: Afsluiting van de les  
Om de les af te sluiten, kunt u ervoor kiezen om een kort debat te houden over enkele van de stellingen die in de 
enquête naar voren komen. 

HET VERVOLG: VERKIEZINGSKRANT EN LES 2 
De uitslagen van de enquête worden door de Kleine Ambassade verzameld en geanalyseerd. De resultaten worden 
door de jongerenredactie voorgelegd aan politici van de verschillende landelijke politieke partijen. 
Zij vragen de Haagse politici om hun standpunten te geven ten aanzien van de onderwerpen die de jongeren 
belangrijk vinden. 

Op basis van alle bevindingen wordt een verkiezingskrant (incl. stemwijzer) samengesteld waarmee u in 
maart (in de week voor de verkiezingen) de tweede les van dit project kunt geven. De krant is zo opgezet dat 
de leerlingen enerzijds meer kennis krijgen over democratie en de Tweede Kamerverkiezingen en anderzijds 
uit kunnen zoeken welke partij het beste bij hun persoonlijke standpunten past.
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Het I’ve Got the #Power verkiezingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het 
VSBfonds, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.,  Stichting Solidarodam & Stichting Zabawas.  
 

Kijk op dekleineambassade.nl voor meer informatie.


