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OVER DIT LESPROJECT 

‘Wat ik zou willen weten’ is een lesproject voor leerlingen van de bovenbouw basisschool en 

de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lesproject gaat over vrede en vrijheid, 

tolerantie en burgerschap. Het gaat over heden en verleden. Elk besproken thema heeft een 

link met de actualiteit. Het lesproject is opgebouwd rondom kindervragen. Als vertrekpunt 

om een thema in de klas te behandelen is steeds een kindervraag over de Tweede 

Wereldoorlog gebruikt. 

 

Hierna volgen tips en handreikingen hoe dit onderwerp in de les behandeld kan worden. Bij 

elke kindervraag wordt een specifiek thema belicht. Zo gaat het bijvoorbeeld bij de vraag 

over stemmen in de oorlog over de werking van onze democratie.  

Het uitgangspunt is steeds de leerling helpen in de meningsvorming over de waarde van 

vrijheid van een ieder en het belang van het met elkaar vreedzaam samen te kunnen leven. 

Daarmee wordt het verkrijgen van vaardigheden om te kunnen deelnemen aan de 

maatschappij (burgerschap) bevorderd. 

 

De aangereikte lessuggesties lenen zich voor gebruik in diverse lesvormen. De betreffende 

thema’s, vragen en opdrachten kunnen zowel klassikaal, als in groepjes besproken en 

bediscussieerd worden, maar zijn bijvoorbeeld ook geschikt voor individuele reflectie 

(bijvoorbeeld in een opstel, werkstuk of presentatie) en voor verdere individuele verdieping 

in het onderwerp. 

 

Het gebruikte beeldmateriaal is afkomstig uit de collectie van Libertum.  
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KON JE IN DE OORLOG OOK STEMMEN? 

Dit filmpje gaat over de democratie, over vrijheid en onvrijheid en  vrijheid om te kiezen, 

over het landsbestuur nu en tijdens de bezetting en de (gedwongen) medewerking aan het 

bestuur in bezettingstijd. 

 

 

VRAGEN OM MET DE LEERLINGEN TE BESPREKEN 

1. In het filmpje vertelt de burgemeester van Gouda over de 

gemeenteraadsverkiezingen in de oorlog en nu. Zijn er verschillen? 

 

2. Wat zou jij doen als je zou moeten stemmen als je land bezet is? Zou je dat doen? 

Leg uit waarom je dat vindt. 

 

3. Vind je het belangrijk dat je kunt stemmen op wie jij zelf wilt? Leg uit waarom. 

 

4.  Dat iedereen mag stemmen in Nederland is niet altijd zo geweest. In de 

negentiende eeuw (vanaf 1848) mocht je alleen maar stemmen als je rijk was. 

Aanvankelijk mochten alleen maar de mannen van 30 jaar en ouder stemmen. Later 

(vanaf 1919) mochten ook de vrouwen dat doen en was er algemeen kiesrecht. Nu 

mag iedereen van 18 jaar en ouder dat. Wat vind je hiervan? Zou je het anders 

willen? Leg uit waarom. 

 

5. Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, mag je ook niet meedoen aan de 

Tweede Kamerverkiezingen. Je mag je niet kandidaat stellen en ook niet stemmen, 

ook al woon je hier al heel lang. Vind je dat terecht? Leg uit. 

 

6. Zou je zelf al willen stemmen? Waarom? Op welke partij zou je stemmen? Leg uit 

waarom. 

 



 

3 

 

7. De burgemeester zegt in het filmpje ook iets over hoe Nederland in de Tweede 

Wereldoorlog werd bestuurd. Verschilt dat met nu? Wat is er anders? 

 

8. Welke rol had de burgemeester in oorlogstijd? Wat vind je daarvan? Wat zou jij 

doen als je burgemeester was in oorlogstijd? 


