Stemprocedure

In de Kies&Co methode stemmen de kinderen op plannen. Dat gebeurt op dezelfde manier
als stemmen in de volwassen wereld: in een stemhokje met een stembriefje waarop de
kinderen een plan aankruisen van hun voorkeur.

De kinderen stemmen op plannen die
ze tijdens de democratielessen samen
hebben gemaakt.
Dat betekent dat alle plannen van alle
kinderen van de betrokken scholen en
groepen verzameld en omgewerkt
moeten worden in 1 stembriefje.

Dat gaat al snel om heel wat plannen en elk plan is vaak net even anders. Handmatig
verzamelen en omwerken naar een stembriefje kan een hele opgave zijn.
Door de plannen digitaal te verzamelen en te verwerken kan dit met één druk op de knop.

Schematische weergave van de stemprocedure
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PLANNEN MAKEN
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Plannen op A3 op de muur in de klas
Stemmen voor een plan
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UITSLAG BESPREKEN

STEMBRIEFJE MAKEN
Plannen rubriceren
Stembriefje op hoofdplannen
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STEMMEN TELLEN
Top-3 vaststellen van
meest gestemde plannen

Tijdens de lessen op school
Digitale ondersteuning voor lokaal coördinator
Installatie van deelnemers aan de kinderwijkraad

INSTALLATIE
Top-3 wordt als opdracht aan de
nieuwe kinderwijkraad uitgereikt

Stemprocedure
TOELICHTING OP DE STAPPEN
Stap 1 Les over democratie
In Les 1 leren de kinderen over democratie.
Stap 2 Zelf plannen maken
In Les 2 gaan ze zelf aan de slag met plannen maken voor de eigen wijk.
Stap 3 Alle plannen verwerken tot een stembriefje
Alle plannen van alle groepen worden na les 2 in één systeem verzameld en omgewerkt in
een stembriefje waarop de kinderen in les 3 hun stem uitbrengen.
Digitale verwerking helpt de coördinator met de volgende stappen:
•

Rubriceren van alle plannen

De kinderen komen vaak met gedetailleerde plannen. Het resultaat van les2 is dan ook vaak veel plannen.
Zo’n 30 plannen per school is geen uitzondering. Als er drie scholen meedoen, moet de coördinator soms
wel 100 plannen omwerken naar een stembriefje. Een hele uitdaging als dat handmatig moet. Digitale
verwerking van de plannen maakt dit veel makkelijker. Ook al omdat diverse plannen vaak eenzelfde
hoofdthema maar nét even een andere omschrijving of bedoeling hebben. In het ene plan gaat het om het
verzamelen van afval, in een ander plan om het aantrekkelijk maken van afvalbakken door graffiti. In het
systeem kunnen de verschillende plannen makkelijk aan een van de hoofdthema’s gekoppeld worden. De
coördinator kan daarna met een druk op de knop het stembriefje met alle hoofdthema’s printen en in les3
aan alle kinderen uitdelen.
De coördinator kan zelf deelplannen aan een hoofdthema toewijzen. Een andere optie is om dit juist
samen met de kinderen te doen aan het eind van les2. Zo kunnen de kinderen zelf aangeven welk plan
onder welke noemer op het stembriefje moet komen.
•

Met 1 druk op de knop alle stembriefjes printen

Het digitale systeem telt zelf de 10 meest voorkomende thema’s en zet die daarna automatisch in
willekeurige volgorde op het stembriefje. Die willekeurige volgorde is belangrijk: het is natuurlijk niet de
bedoeling dat de kinderen op het stembriefje al zien welk plan het meest is voorgekomen. Dat kan het
stemmen beïnvloeden.
•

Plannen van elke groep op A3 formaat printen

Voor de kinderen is het belangrijk om hun eigen gedetailleerde plan terug te kunnen vinden in de
hoofdplannen. Daarom kunnen met een druk op de knop alle verwerkte plannen per groep op A3flips
geprint worden en in les3 in de betreffende groep opgehangen worden. Zo kunnen alle kinderen in elke
groep hun eigen plannen teruglezen en ook zien onder welk hoofdplan hun plan terecht is gekomen. Op
deze manier kunnen alle kinderen in Les3 een goed onderbouwde stem uitbrengen.
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Stap 4 Stemmen
Alle kinderen krijgen in les 3 een stembriefje uitgereikt waarop in het stemhokje met rood
potlood een keuze wordt aangekruist, net als in de volwassenen praktijk. Na het stemmen
kunnen alle uitgebrachte stemmen nog tijdens les3 samen met de kinderen worden
ingevoerd en geteld. De leerkracht of coördinator kan er ook voor kiezen eerst te wachten
op de totaal-uitslag van het stemmen van alle kinderen uit alle betrokken groepen.
Stap 5 Stemmen tellen
Nadat de kinderen van alle deelnemende groepen 6, 7 en 8 van alle scholen hun stem
hebben uitgebracht moeten de stemmen geteld worden. Dat is handmatig opnieuw een hele
klus. In het systeem wordt de uitslag– de top-3 aan meest gestemde plannen –automatisch
gegenereerd . En met één druk op de knop kan deze uitslag geprint en uitgedeeld worden
aan alle kinderen.
Stap 6 Uitslag bespreken
Zodra er een uitslag is, kan de top-3 aan meest-gestemde plannen bekend worden gemaakt.
Dat kan via de website en via het uitdelen van de stembriefjes waar deze top-3 op staat. Dit
resultaat kan in de eerstvolgende les aan de kinderen uitgedeeld en besproken worden. De
kinderen kunnen het resultaat ook mee naar huis nemen. Zo krijgen ze de kans om ook hun
ouders bij het hele proces betrokken te houden.
Installatie
Het stemresultaat maakt duidelijk wat de kinderen de belangrijkste plannen vinden voor hun
wijk. Deze top-3 wordt tijdens de installatie van de kinderwijkraad overhandigd als opdracht
voor de kinderwijkraad om daar het komend jaar mee aan de slag te gaan.

Wil je gebruik maken van de digitale stemprocedure?
Meld je hier aan voor een gebruikersinstructie en inlogcode.
Heb je andere vragen, neem contact met ons op via: democratielessen@kinderwijkraad.nl

