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DocAtlas
●

Tik op de code - c:doca:.... - en je komt in de webcatalogus van DocAtlas.
○ meer informatie over het document

[c:doca:31171]

Debattle spel
Hoofdtitel: ondertitel:

Debattlespel : maak van je ideeën een beleidsprioriteit! : een educatief

pakket om aan de slag te gaan met de verkiezingen

[auteur] Vereniging Vlaamse Jeugddiensten ; [auteur] Ambrassade. - Debattle, (2017). handleiding, 6 thema fiches, 15 draagvlak kaartjes, 15 kennisvragen, 15 finetunekaartjes, 1
notitieblok beleidsideeën, 1 dobbelsteen, 6 pionnen, spelbord, brochure 'Jong gespuis'

Het Debattle spel staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en laat
jongeren kennismaken met verkiezingen, een gemeente en de politiek. Jongeren
worden ook aangemoedigd te brainstormen over thema's binnen en buiten hun
expertise en om hun wensen kenbaar te maken in de gemeente.
Het spel is gemaakt voor leiding en oudste groepen in een jeugdbeweging, klassen in
het secundair en hoger onderwijs, jeugdraad, leerlingenraad, speelpleinanimatoren,...
Debattle is een gemeenteraadsverkiezingenproject dat jongeren begeleidt om zoveel
mogelijk impact te hebben op de beleidskeuzes in het nieuwe meerjarenplan.
Op de website vind je nog meer informatie op maat van jongeren en tools om te
peilen naar hun ideeën, om te lobbyen met lokale politici, om een Debattle
(jeugddebat) te organiseren met campagne en al.
website debattle

Klascement
Mijn gemeente en verkiezingen 2018 : Werkbundel
Toegevoegd door Geert Stienissen - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018
Bundel over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
●
●
●

Nieuwe fusies
Stad of gemeente?
Gemeenten Vlaams
Terug naar inhoudstafel
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●
●
●

Het bestuur
Gemeenteraad
College van burgemeester en …

Bron
https://www.klascement.net/zoek-lesmateriaal/?extra_url=&cmdFilter=filter_activated&q=gem
eenteraadsverkiezingen+2018

Verkiezingen : Uitleg
Toegevoegd door Ellen Luypaers op 18.07.2018
Downloadbaar lesmateriaal
Een presentatie met informatie in verband met de verkiezingen. Wat zijn verkiezingen?
Waarom moeten we gaan stemmen? Wat is de bestuursvorm in België?
Bron
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/83819/verkiezingen-uitleg/?previous

Google
Verkiezingen
De volgende lokale verkiezingen vinden plaats op zondag 14 oktober 2018:
●
●

provinciale verkiezingen voor de Provincieraad
gemeentelijke verkiezingen voor de gemeenteraad.

Bron https://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/verkiezingen/verkiezingen

Doe de Stemcheck en ontdek welke partij het best bij u past
Welke plannen hebben de lijsttrekkers voor uw gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober? Voor elke gemeente schotelen we u 25 hete hangijzers voor. Vergelijk uw
mening met die van de partijen in uw gemeente. Van Aalst tot Zwijndrecht leert u hoe partijen
kijken naar de toekomst van hun gemeente.
Bron http://www.standaard.be/cnt/dmf20180822_03677106
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Vlaanderen Kiest
Bron https://vlaanderenkiest.be/

De organisatie van verkiezingen in België
In België kunt u deelnemen aan vijf verschillende verkiezingen. De organisatie van die
verkiezingen ligt in handen van:
● de Dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken:
○ Europese verkiezingen
○ federale verkiezingen:
■ de Kamer van Volksvertegenwoordigers (de Senaat wordt
sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkozen)
○ regionale verkiezingen voor de wetgevende organen van de
deelgebieden, regio's:
■ het Vlaams Parlement
■ het Waals Parlement
■ het Parlement van de Franse Gemeenschap
■ het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement
■ het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
● het Agentschap Binnenlands Bestuur (afdeling Lokale Organisatie en Werking) van
de Vlaamse overheid
○ provinciale verkiezingen: voor de Provincieraad
○ gemeentelijke verkiezingen: voor de gemeenteraad.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt ook ondersteuning aan de federale overheid bij
de organisatie van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.
Bron
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/verkiezingen/de-organisatie-van-verkiezinge
n-belgie

Jij Kiest
Eén persoon is genoeg om iets te veranderen.
Wat wil jij veranderen in jouw gemeente?
Op 14 oktober 2018 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Met ‘Jij Kiest’ draaien we de rollen
om. Doe zelf een voorstel, zoek zoveel mogelijk steun en bepaal mee waarover de
verkiezingen moeten gaan in jouw stad of gemeente.
Hoe? Registreer je op jijkiest.be met je VRT-profiel en lanceer een concreet voorstel dat het
leven in jouw gemeente aantrekkelijker maakt.
Bron https://jijkiest.vrtnws.be/info
Terug naar inhoudstafel
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Belgische lokale verkiezingen 2018
Gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen 2018

Datum
Land

14 oktober 2018

België

De Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen van 2018 vinden plaats op
zondag 14 oktober.
De Belgische kiezer kan zijn stem uitbrengen:
●
●
●
●

in heel België: voor de gemeenteraden;
in Vlaanderen en Wallonië: voor de provincieraden (in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bestaat de provincie als bestuursniveau niet);
in de stad Antwerpen: voor de districtsraden;
en in de zes Vlaamse randgemeenten met taalfaciliteiten rond Brussel en in de
faciliteitengemeenten Komen-Waasten en Voeren: voor de schepenen, de
OCMW-radenen het vast bureau van die OCMW-raden.

Bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_lokale_verkiezingen_2018

Welkom bij De Kracht van je Stem
We hebben voor u lesmateriaal en spelmateriaal. We bieden vorming en nascholing aan
leraren. En we hebben programma's voor kinderen en jongeren over democratie en
burgerschap. Want met burgerzin word je niet geboren.
Democratie en burgerschap kun je leren, ook en zeker op school!
Bron https://www.dekrachtvanjestem.be/

Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek
Geschikt voor: secundair
volwassenenonderwijs, Dbso
Vorm:lesmateriaal

onderwijs,

basisonderwijs,

Buso,

alle

leerkrachten,
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Dit lesmateriaal is:Downloadbaar, Bestelbaar
Bron
https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/informati
emap-over-democratie-burgerzin-en-politiek

Politiek woordenboek
Kijk bij het trefwoord en ontdek wat je zoekt .... en meer …
Bron https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-in-de-klas/politiek-woordenboek
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