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STEMMEN 

In de Kies&Co methode stemmen de kinderen op plannen. Dat gebeurt op dezelfde als 
stemmen in de ‘echte wereld’: in een stemhokje op een stembriefje een voorkeursplan 
aankruisen. Daarvoor is het nodig om alle plannen van groep 6, 7 en 8 van alle betrokken 
scholen te verwerken in 1 stembriefje dat voor alle kinderen hetzelfde is. Het gaat al snel 
om heel wat plannen en elk plan is vaak net even anders.  

De digitale stemprocedure vertaalt alle plannen makkelijk en snel in 1 stembriefje.  
 

De digitale procedure ondersteunt de leerkracht/ coördinator bij:  

 

à Het rubriceren van alle plannen: 

Het systeem helpt alle plannen te rubriceren naar hoofdthema en per groep uit te printen 
op A3 formaat. Diverse plannen hebben vaak eenzelfde hoofdthema maar net even een 
andere beschrijving. In het ene plan gaat het bijvoorbeeld om het verzamelen van afval, in 
een ander plan om het aantrekkelijk maken van afvalbakken door graffiti. Het systeem is 
zo geprogrammeerd dat alle plannen bij  van elke groep apart op A3 vellen kan worden 
uitgeprint en volgorde van meest-voorkomende tot mins-voorkomende rubriek en alle 
plannen per rubriek gegroepeerd. 

De leerkracht/ coördinator kan zelf tijdens het invoeren van de plannen in het systeem de 
rubrieken/ hoofdthema's aanmaken. Je zou dit proces ook met de groep samen kunnen 
doen waardoor de kinderen zelf kunnen aangeven onder welke rubriek ze een plan onder 
willen brengen. 
 

à Alle plannen op A3 formaat te printen:  

De leerkracht kan ten behoeve van de stemprocedure alle plannen op A3 flips ophangen 
in de klas waardoor de kinderen hun eigen plan kunnen terug zien maar dan in de 
volgorde van de rubrieken die overeenkomen met de plannen op het stembriefje. Zo 
worden de kinderen  geholpen om hun eigen wensplan terug te vinden in een van de 
hoofdthema's op het stembriefje;  

De A3 flips zijn groepspecifiek dus de leerkracht/ coördinator kan er zelf voor kiezen om 
in groep 6 alleen hun eigen plannen op te hangen. Ze kunnen er ook voor kiezen om alle 
flips van alle groepen in elke groep op te hangen. Ervaring tot op heden is dat dit er veel 
te veel zijn en vragen oproept omdat plannen van andere groepen niet besproken zijn. 
Vandaar dat de A3 flips per groep kunnen worden geprint. 
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à Met 1 druk op de knop de stembriefjes te printen 

De stembriefjes bestaan uit max 10 hoofdthema's (rubrieken). Het systeem is zo 
geprogrammeerd dat de (max) 10 meest voorkomende rubrieken gerandomiseerd op het 
stembriefje komen te staan. Je kunt zelf in het systeem aangeven hoeveel plannen 
(rubrieken) er op het stembriefje komen te staan met een maximum van 10; het kunnen 
er dus ook 6 zijn. Met een druk op de knop print je vervolgens alle stembriefjes uit.  
 

De kinderen doorlopen daarna in de groep de gehele fysieke stemprocedure:  
met stembriefje, stemhokje, stembus en het samen tellen van de stemmen. 

 
Top-3 aan meest gekozen plannen: 

Elke groep weet hoeveel stemmen de plannen in hun groep hebben gekregen maar de 
top-3 wordt uiteindelijk bepaald door het tellen van alle stemmen van alle groepen. Alle 
uitgebrachte stemmen kunnen in het systeem worden ingevoerd waarna de top-3 aan 
meest gestemde plannen op het stembriefje wordt aangeven. Die kan een week later op 
de website gepubliceerd worden of geprint worden en aan de kinderen uitgedeeld om 
mee naar huis te nemen.  

 
AANMELDEN    

Wil je gebruik maken van de digitale stemprocedure? 
Meld je hier aan voor gebruikersinstructie en inlogcode. 

 
Heb je andere vragen, neem contact met ons op via: 
democratielessen@kinderwijkraad.nl  
 

 


