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Inhoudsopgave

‘Die nieuwe skatebaan in de speeltuin in mijn straat, komt ie er nou?’
‘Waarom is het zwembad op zaterdag niet gewoon ‘s avonds open?’ 
‘Wie zorgt er eigenlijk voor dat het vuilnis wordt opgehaald?’   

Allemaal vragen die jouw leerlingen misschien wel stellen. Én allemaal vragen waarvan het 
antwoord moet komen van de gemeente. Maar hoe krijgen ze die antwoorden? Hoe werkt de 
gemeente eigenlijk? En hoe behandel je het onderwerp ‘gemeente’ in de klas? 

De gemeente, daar gebeurt het!
Het is soms moeilijk om ‘de gemeente’ in de klas te bespreken. Maar iedereen heeft te maken 
met de gemeente. Of het nu gaat om het plaatsen van speeltoestellen of het aanvragen van een 
paspoort. Dan is het goed om te weten hoe de gemeente werkt. Daarvoor is dit werkboek. Aan de 
hand van 4 lessen maken leerlingen kennis met de gemeente en de gemeentepolitiek. Daarnaast 
kunnen zij zich aanmelden voor het Kindercollege van de gemeente Ede. Kortom, er is genoeg te 
doen met die gemeente! 

Een lesbrief, en de docent dan? 
Naast een leerlingenboek lees je hier een uitgebreide docentenhandleiding. Daarin vind je per 
les een introductie, een overzicht van het materiaal dat je nodig hebt en een beschrijving van de 
opdrachten. Zo zijn de lessen praktisch en makkelijk te geven. Natuurlijk kun je de lessen ook naar 
eigen inzicht invullen.

Aan de slag!
Zowel jij als je leerlingen kunnen op onderzoek in de gemeentewereld. Heb je leuke ideeën? 
Of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met de gemeente via 
kindercollegecommissie@ede.nl. 

Veel plezier met dit lespakket!

René Verhulst 
Burgemeester van Ede 
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Les 1: Wat is de gemeente?

Lesdoel en resultaat
In deze les krijgen leerlingen algemene kennis over de gemeente. De leerlingen ontdekken de 
ligging en omvang van de gemeente. Zo hebben zij een kader van waar het over gaat. Ook leren ze 
meer over wie er binnen de gemeente in het raadhuis werken. Ze kennen vast de burgemeester 
al. Maar wie werken er nog meer? En wat is eigenlijk de gemeenteraad? Aan het eind van de les 
kennen ze begrippen als burgemeester, wethouder en gemeenteraad. Ze weten dat de gemeente 
niet alleen een gebied is maar ook een bestuursorgaan. En ze kunnen uitleggen wat het verschil is 
tussen het college en de gemeenteraad. Let op: deel de werkboeken pas uit ná de quiz.  
 

Aanpak: 
Deze les bestaat uit 3 delen. 
 • De GIGA-gemeentequiz
 • De gemeenteraad, wat is dat? 
 • In het Raadhuis

1.1. GIGA-gemeentequiz (25 minuten) 
Introductie
Begin deze les met een afbeelding van het Raadhuis van Ede. Deze staat op  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ede_(gemeente).  Praat over het Raadhuis en de gemeente. Stel 
vragen als:
 • Waar ken je de gemeente van? 
 • Wat is het verschil tussen de plaats Ede en de gemeente Ede? 

Vertel dat de leerlingen meer te weten gaan komen over de gemeente waar ze wonen. 
Dat doen ze met de GIGA-gemeentequiz.   

Materiaal: 
 • karton voor naambordjes voor de quiz
 • quizvragen en scorebord (bijlage 1)
 • computer/ informatie van de gemeente (bijlage 1)
 • papier en kleurpotloden voor vraag 5
 • eventueel een prijs voor het winnende team 
 • werkblad 1.1 uit het leerlingenboek 
 

Leerlingen spelen de GIGA-gemeentequiz. Teams beantwoorden vragen en verdienen punten. Het 
team met de meeste punten wint. De leerlingen zoeken de antwoorden op  
www.ede.buurtmonitor.nl of op https://nl.wikipedia.org/wiki/Ede_(gemeente). Of ze kunnen de 
antwoorden vinden in de informatie van de gemeente uit bijlage 1. 
1.  Deel de klas op in teams van ongeveer 5 leerlingen. Je bent zelf de quizmaster en de jury. 
2. Laat ieder team een teamnaam bedenken en deze op het naambordje schrijven. 

Opdracht

3. Spreek ook af wat het team roept als zij een antwoord weten. Dit is de ‘knop’ waar de   
  leerlingen op drukken als ze een antwoord weten. 
4. Lees de vragen voor. Vertel dat het team dat als eerste een goed antwoord geeft, een punt  
  krijgt. En dat er een punt afgaat als ze een fout antwoord geven. Houd de score bij op het  
  scorebord uit bijlage 1. In deze bijlage staan ook de antwoorden op de vragen. 
5. Gebruik bij vraag 1 de afbeelding van Nederland uit het leerlingenboek. En laat de leerling  
  de gemeente aanwijzen op het digibord of computerscherm.
6. Laat bij vraag 5 per team een vlag kleuren. Jij als jury bepaalt wat de mooiste is, en wie het  
  punt krijgt. Geef zelf een tijdslimiet bij deze vraag. 
7.  Als alle vragen beantwoord zijn, tel je de punten op. Het team met de meeste punten wint. 

Na de quiz, vullen de leerlingen de antwoorden opnieuw in in hun werkboeken. Zo kun je toetsen wat 
ze onthouden hebben van wat ze hebben opgezocht. 

Afsluiting
Bespreek met de leerlingen of ze alle antwoorden van de quiz goed hebben ingevuld op hun 
eigen werkblad. Volgende keer kijken de leerlingen naar wat de gemeenteraad doet. Hij vergadert 
bijvoorbeeld vaak in het Raadhuis. Maar over wat ...? 

1.2. De gemeenteraad (30 minuten)  
Introductie
Hoe zit de gemeenteraad in elkaar? Leerlingen weten na deze les dat de leden van de gemeenteraad 
gekozen worden door de inwoners van de gemeente. Begin de les met een filmpje:  
http://bit.ly/2BRk7ec (na 10 minuten uitzetten). Daarin zien de leerlingen precies wat de 
gemeenteraad doet. Leg uit dat ze goed opletten omdat ze straks de informatie uit het filmpje nodig 
hebben en de rest van het werkblad vullen ze zelfstandig in. 

Materiaal: 
 • digibord
 • computers
 • werkblad 1.2. van het leerlingenboek
 • kleurpotloden
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Deel de werkboeken uit, nadat ze de film één keer gezien hebben. Vertel dat ze bij opdracht 
1 de antwoorden in kunnen vullen die ze nog weten. Bespreek deze antwoorden. Wat hebben 
ze er al van opgestoken? Laat het filmpje daarna nog een keer zien in stukjes. Nu kunnen ze 
de informatie aanvullen. De vragen en antwoorden van het werkblad staan hieronder. Dit zijn 
standaardantwoorden. Je kunt daarin als docent zelf nuances aanbrengen: 

• Wie is de baas van de gemeente? (antwoord: de gemeenteraad)
• Wat doet de gemeenteraad? (antwoord: neemt besluiten of plannen van de gemeente doorgaan.)
• Wie zitten er in de gemeenteraad? (antwoord: de leden die zijn gekozen door de inwoners van 
   de gemeente). 
• Wat doet de wethouder Van den Brink in het filmpje? (antwoord: hij praat met ambtenaren)
• Wat doen ambtenaren? (antwoord: ze werken voor het college van burgemeester en wethouders. 
   En voor de gemeenteraad. Ze zorgen voor toestemming als je je huis wilt verbouwen. Ze zorgen 

      ervoor dat er straten en fietspaden worden aangelegd. En voor genoeg parkeerplaatsen voor        
      auto’s. Ze maken paspoorten en rijbewijzen. En ze rekenen uit of er genoeg geld is om plannen uit 
      te voeren.)

• Wie bepaalt nu of de speelplek er echt komt? (antwoord: de gemeenteraad). 

Voor opdracht 2 vullen de leerlingen zelf het werkblad verder in. Daar gebruiken zij de computer 
voor. De antwoorden vinden ze op https://gemeenteraad.ede.nl. De gemeenteraadsleden veranderen 
namelijk steeds  als er verkiezingen zijn geweest.

Afsluiting
Leerlingen weten nu wat de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders zijn. Blik vooruit naar 
de volgende les. Dan leren ze meer over wat er in het Raadhuis gebeurt. En ze gaan kijken hoe zij zelf 
iets kunnen veranderen in de gemeente. Net als in de film! 

1.3. In het Raadhuis (25 minuten)
Introductie
Blik terug op deel 2. Wat weten de leerlingen nog over de gemeente? Laat de leerlingen daarna je 
identiteitskaart of paspoort zien. Bespreek wat het is en hoe je eraan komt. Stel vragen als:

• Wie is er wel eens in het Raadhuis geweest? Wat ging je er doen?
• Wat weet je van het Raadhuis?
• Wie werken er in het Raadhuis?
• Ken je iemand die bij de gemeente werkt?’

Opdrachten

Materiaal: 
• paspoort/identiteitskaart/rijbewijs
• computer
• digibord en stiften
• informatie van de gemeente (bijlage 1)
• werkblad 1.3 van het leerlingenboek

1. Wie is de burgemeester van de gemeente? (René Verhulst)

2. Wat doet de burgemeester? (De burgemeester is voorzitter van het college van
burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. Hij zorgt er ook voor dat er tussen
het college en de gemeenteraad goed overlegd wordt.)

3. Zou je zelf burgemeester willen zijn? En waarom wel of niet? (dit vullen ze zelf in)

4 en 5:   Kijk op https://www.ede.nl/bestuur-en-organisatie/ voor de actuele verdeling van 
de taken. 

Opdrachten

Wie werken er eigenlijk allemaal in het Raadhuis? Leerlingen gaan zelf op zoek naar het antwoord. 
Vertel dat ze dit met de computer kunnen vinden op de site van de gemeente: https://www.ede.nl/
bestuur-en-organisatie/. Of met de informatie van de gemeente uit  bijlage 1. Kies daarbij de werkvorm 
die je prettig vindt.

Klassikaal
Beantwoord samen met de leerlingen de vragen. Eén leerling trekt op het bord de lijnen tussen de 
namen van de wethouders en hun taken. 

Individueel
De leerlingen zoeken zelf de antwoorden op de vragen. Ze vullen de antwoorden op hun eigen 
werkblad in. 

In groepen
De leerlingen beantwoorden de vragen in groepjes. Ook daar gebruiken ze het internet of de 
informatie van de gemeente voor. Daarna koppelt één woordvoerder per groep de antwoorden in de 
klas terug. Per groep tekent één leerling op het bord de lijnen tussen de namen van de wethouders 
en hun taken. Daarbij heeft iedere groep een andere kleur om mee te schrijven. Zo zie je goed wat 
iedere groep heeft gedaan. En of er verschillen zijn. Hieronder zie je de antwoorden op de vragen: 
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6. Kijk op https://www.ede.nl/gemeente/bestuur-en-politiek/ voor de actuele verdeling. 
7. Hoeveel inwoners denk je dat de gemeente Ede heeft? (113.420 inwoners. Dit aantal

verandert steeds. De vraag is dan ook een schatting. Dit kun je controleren op
www.ede.buurtmonitor.nl)

Afsluiting
Vat samen wat er in de vragen naar voren kwam. Laat de leerlingen nog een keer uitleggen wat de 
burgemeester, wethouders en ambtenaren doen. Vertel dat de leerlingen in de volgende les zelf de 
baas mogen spelen: zij gaan ideeën aandragen om zaken in de gemeente te veranderen. 

Materiaal: 
• digibord
• computers
• werkblad 2.1. van het leerlingenboek
• kleurpotloden

Les 2: Een trapveldje in jouw buurt ... 
Hoe pak je dat aan? 

Lesdoel en resultaat
Leerlingen maken kennis met het Kindercollege. En zijn er enthousiast over. Ook weten ze waar 
ze hun vragen kunnen stellen als zij iets in hun buurt geregeld willen hebben. Ze maken hier zelf 
een plan voor. Ze begrijpen dat hun plannen geld kosten. En leren hier keuzes in te maken. Dit zijn 
immers ook de keuzes die de gemeenteraad maakt! 

Aanpak: 
Deze les bestaat uit 3 delen. Daarin komen verschillende onderwerpen aan bod die te maken 
hebben met het nemen van besluiten binnen de gemeente. 

• Hoeveel kost het?
• Wat wil jij veranderen?
• Als ik burgemeester was …

2.1. Hoeveel kost het? (20 minuten)   
Introductie
Begin met een terugblik naar de vorige les. Waar ging dat over? En wat weten de leerlingen er nog 
van? Zorg dat de leerlingen de begrippen ‘gemeente’, ‘gemeenteraad’ en ‘college van burgemeester 
en wethouders’ weer kennen. Vertel dat ze vandaag leren hoe ze zelf iets kunnen regelen bij de 
gemeente. Net als in de film uit de vorige les. Maar plannen kosten geld. Daarom gaat het eerste 
deel van de les hierover. Ga met de klas in gesprek over zakgeld. Waar geven zij hun geld aan uit? 
Hoe bepalen ze waar zij hun geld aan uitgeven? Leg daarbij de nadruk op het maken van keuzes. 
Bijvoorbeeld: als je een nieuw spel koopt voor op de computer, kun je geen nieuw waveboard 
kopen. 

Materiaal: 
• werkblad 2.1 uit het leerlingenboek

De leerlingen vullen zelfstandig het werkblad over geld in. Vertel dat ze gaan kijken waar de 
gemeente haar geld aan uit moet geven. Welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Daar maken zij nu 
een keuze in. 

Opdracht
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Afsluiting
Bespreek de opdracht na. Waar hebben ze het geld aan uitgegeven? Welke keuzes hebben ze 
gemaakt? Realiseren ze zich dat moeten kiezen tussen de thema’s? Welke thema’ s vinden ze dan 
belangrijk? Kijk welke leerlingen dezelfde thema’s belangrijk vinden. Benoem dat en vertel dat zij 
samen een (politieke) partij vormen. Zo vormen zich groepjes die in deel 2 samen een plan uitwerken. 

2.2. Wat wil jij veranderen?  (60 minuten)  
Introductie
Na de opdracht over geld gaan de leerlingen zelf in groepen aan het werk. Wat willen zij zelf 
veranderen in hun eigen buurt? Ze maken hun eigen plan. Dat werken ze uit in een collage. En 
presenteren dat aan de groep tijdens de volgende les.

Materiaal: 
 • knutselmateriaal: lijm, stiften, scharen
 • tijdschriften met plaatjes om ideeën op te doen
 • grote vellen karton voor collages

Materiaal: 
 • digibord
 • computers
 • werkblad 2.1. van het leerlingenboek
 • kleurpotlodenDeel de klas op in maximaal 6 groepen. Kijk daarvoor naar welke ‘partijen’ zich in deel 1 van deze 
les vormden. Zo zitten de leerlingen die hetzelfde belangrijk vinden, bij elkaar. En vormen zich echte 
partijen. Iedere groep denkt na over wat zij wil veranderen in de gemeente. En doet een voorstel. In 
het leerlingenboek vinden zij een lijst met alle eisen waar het voorstel aan moet voldoen. Laat de 
leerlingen dan een collage maken waarop ze hun voorstel uitwerken. Op deze collage moeten drie 
vragen in ieder geval beantwoord worden:

 • Wat stellen ze voor?
 • Welke argumenten hebben ze om dat te doen? Ze geven dus antwoord op de vraag ‘waarom 
    wil je dit?’. 
 • Als dit voorstel doorgaat, welke delen van het plan kunnen dan niet, omdat daar geen geld 
   meer voor is? 

Opdracht

Andere zaken waar de leerlingen rekening mee moeten houden zijn:

 1. Het plan mag van alles zijn: een evenement, een sportplek, of een goed doel. Alles mag! 
 2. Het plan moet voor alle kinderen in Ede toegankelijk zijn.
 3. Heeft alleen de gemeente met het plan te maken? Of zijn er ook nog andere organisaties die  
  iets van het plan vinden of merken? Bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds, Veilig   
  Verkeer Nederland of misschien wel de eigen school? 
 4. Hoeveel gaat het plan kosten? Ze verdelen de munten uit de opdracht van 2.1. opnieuw.  
  Naar welke onderdelen van het plan gaan de munten? 
 5. Hoe zorgen de leerlingen ervoor dat alle kinderen in Ede straks weten van het plan? Hoe  
  pakken ze dat aan?

Afsluiting
Hang de collages op. Zo kan iedereen de plannen zien. Bespreek ze kort. Kijk of er overeenkomsten 
zijn met de thema’s die de leerlingen belangrijk vonden bij deel 1 van dit hoofdstuk. Zo niet, waarom 
kiezen ze nu voor iets anders? Zo leren ze over het sluiten van compromissen, consequent zijn en 
ergens voor staan. Vertel verder dat in les 3 de leerlingen hun plannen presenteren. Zij gaan later ook 
stemmen voor het voorstel dat ze het beste vinden!

2.3. Als ik de baas was … (20 minuten)  
Introductie
Laat het filmpje op http://bit.ly/2EV6tpn zien. Dit is een introductiefilmpje voor de 
kinderburgemeester in Capelle aan den IJssel. Daar is al een Kindercollege. Bespreek de film na met 
de leerlingen want in Ede komt er straks ook een Kindercollege! Stel daarbij de volgende vragen: 

 • Wie zou er wel in het Kindercollege willen zitten? 
 • Waarom wil je dat? 
 • Wat zou je als lid van het Kindercollege willen veranderen?  (Hebben ze dat ook op hun   
    introductiepagina in hun werkboek ingevuld? Of uitgewerkt op hun collage?)

Materiaal: 
 • werkblad 2.3 uit het leerlingenboek 
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Materiaal:
• paspoort/identiteitskaart
• computer
• bord/krijt
• informatie van de gemeente (bijlage 1)
• werkblad 1.3 van het leerlingenboek

De leerlingen vullen de antwoorden op de vragen die je net besproken hebt in op het werkblad. En ze 
maken een ontwerp voor een ambtsketen. Dit kan ook in de tekenles. 

Afsluiting
Bespreek de antwoorden die de leerlingen hebben gegeven. Vertel dat ze zich op kunnen geven als 
lid van het Kindercollege. Leerlingen kunnen het formulier uit hun werkboek invullen en opsturen. 
Dat doen ze thuis. Hebben de leerlingen nu al ideeën of vragen voor het Kindercollege? Laat ze dan 
mailen naar kindercollege@ede.nl. Daar kunnen ze ook hun inschrijfformulier voor het Kindercollege 
naartoe sturen. Wijs de leerlingen op het volgende: als leerlingen zich opgeven, komen ze niet 
automatisch in het college. Er volgt nog een selectieprocedure. Ook moeten ouders of verzorgers 
toestemming geven aan de leerlingen om zich aan te melden. Vertel dat de leerlingen in de volgende 
les de plannen die ze eerder maakten, gaan presenteren.

Opdracht Les 3: Er zijn verkiezingen!  

Lesdoel en resultaat
Leerlingen weten na deze les wat verkiezingen zijn en wat erbij komt kijken. Ze maken kennis met 
begrippen als stembureau, stembiljet en verkiezingen. Ze weten hoe de verkiezingen verlopen. En 
ze stemmen voor het plan dat zij in les 2 maakten. Zo leren ze dat ze zelf invloed hebben op wat 
er in de gemeente gebeurt. En dat hun ouders of andere volwassenen in hun omgeving dat ook 
hebben bij verkiezingen. 

Aanpak: 
De les over de verkiezingen bestaat uit 2 delen. 

• We gaan stemmen!
• Verkiezingen, hoe gaat het precies?

3.1. We gaan stemmen! (50 minuten)
Introductie
Blik terug op les 2. Wat voor plannen hebben de leerlingen ook alweer gemaakt? Pak de collages 
erbij. Vertel dat de groepjes nu hun ideeën gaan presenteren. En dat ze daarna gaan stemmen voor 
het beste idee voor de gemeente! 

Materiaal: 
• gemaakte collages
• werkblad 3.1 uit het leerlingenboek
• genoeg kopieën van het stembiljet uit bijlage 2 voor alle leerlingen
• rode potloden
• kartonnen doos of iets anders dat als stembus kan dienen. Plak daar de afbeelding uit bijlage 3 
   op. 

Ze krijgen 15 minuten om de presentaties voor te bereiden. De tekst voor de presentatie of andere 
aantekeningen daarvoor kunnen ze kwijt in hun werkboek. De presentatie mag ongeveer 4 minuten 
duren. Laat de groepjes naar voren komen om hun idee te delen met de klas. Leerlingen in de klas 
kunnen dan nog 1 minuut vragen stellen over de plannen van hun klasgenoten. Deel daarna de 
stembiljetten (bijlage 2) uit en geef iedereen een rood potlood. Laat de leerlingen de namen van de 
voorstellen invullen op het stembiljet. Daarna mogen ze een bolletje inkleuren en stemmen. 
Verzamel de stemmen in de stembus. En tel de stemmen. Roep de winnaar uit! 

Opdracht
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Afsluiting
Bespreek het na. Welk plan wint en moet uitgevoerd worden? En waarom? Vertel dat als er een 
Kindercollege is, dit plan misschien echt door kan gaan. Kortom: je kunt dus als kind of als inwoner 
van de gemeente echt wat voor elkaar krijgen voor je buurt, op school of voor alle kinderen in Ede. 

3.2. Verkiezingen, hoe verlopen deze? (20 minuten)  
Introductie
De leerlingen hebben net gestemd voor een van de plannen uit hun eigen klas. Bespreek de 
verkiezing na. Maar hoe verlopen echte verkiezingen eigenlijk? Dat is bijna hetzelfde! Hiervoor gaan 
ze zelfstandig aan het werk. 

Materiaal: 
 • werkblad 3.2 uit het leerlingenboek
 • groene en rode potloden 

Laat de leerlingen zelf de infographic over verkiezingen bestuderen. Bespreek deze daarna. Zorg dat 
ze begrijpen dat er een volgorde zit in hoe de dag van de verkiezingen verloopt. Vertel hen daarna 
dat ze het werkblad van les 3 gaan maken. Bij opdracht 1 zetten ze de gebeurtenissen van de 
verkiezingsdag in de juiste volgorde. Hieronder zie je de juiste antwoorden:

 C) De postbode stopt de stempassen van Fatima en Freek in de brievenbus.
 A) Fatima en Freek bedenken op wie ze willen stemmen.
 D) Fatima en Freek gaan naar het stembureau.
 B) Fatima en Freek geven hun stempassen en hun identiteitsbewijzen aan de meneer achter  
  de tafel. Dan krijgen ze hun stembiljet.
 H) Fatima en Freek kleuren met een rood potlood een bolletje in. 
 F) Fatima en Freek doen de ingevulde biljetten in de stembus.
 G) De mensen bij het stembureau tellen de stemmen die in de bus zitten. 
 E) De uitslag van de verkiezingen wordt bekendgemaakt.

In opdracht 2 lezen de leerlingen een tekst. Daarna lezen ze uitspraken over de tekst. Met groen of 
rood geven ze aan of deze uitspraken kloppen of niet: 
 
 • Als je 17 jaar bent mag je stemmen. (fout) 
 • Je mag alleen stemmen met een rood potlood. (goed)
 • Je mag een vliegtuigje vouwen van je stembiljet voordat je het in de stembus doet. (fout)
 • De stemmen worden aan het einde van de dag pas geteld. (goed) 
 • Iemand anders mag nooit voor jou stemmen. (fout)
 • Je kunt na 21.00 uur nog stemmen. (fout)

Opdracht

Afsluiting
Bespreek de antwoorden van de leerlingen. Zorg dat ze weten welke uitspraken goed en fout waren.  
Bespreek ten slotte dat hun ouders iedere keer kunnen stemmen als er verkiezingen zijn. Ook voor de 
Tweede Kamer. Zo kunnen ze aangeven wat zij belangrijk vinden in de gemeente of voor Nederland. 
Net zoals de leerlingen dit zelf gedaan hebben met de plannen voor hun buurt.  

Materiaal: 
 • werkblad 3.2 uit het leerlingenboek
 • groene en rode potloden 
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Bonusles

Kom op bezoek! 
Leerlingen weten nu veel over de gemeente en verkiezingen. Deze bonusles kun je op verschillende 
manieren invullen. Zo kun je een raadslid van de gemeente Ede uitnodigen in de klas voor een 
gastles. Of met de klas het Raadhuis bezoeken. Zo gaat de inhoud van deze lessen nog meer leven 
voor jouw leerlingen! Wil je dit graag? Stuur dan een e-mail naar kindercollegecomissie@ede.nl.

Lesdoel en resultaat 
Daarnaast gaan de leerlingen aan de slag om reclame te maken voor hun eigen standpunten. 
Na afloop van deze les weten ze hoe ze iemand moeten overtuigen. Ze leren een standpunt in te 
nemen en dit over te brengen. 

Aanpak
Deze les bestaat uit 1 deel. Tijdsduur: 30 minuten. 

Introductie
Blik kort terug op alle lessen tot nu toe. In les 2 hebben ze plannen gemaakt voor de gemeente. En 
in les 3 hebben ze hierover gestemd. Binnenkort hebben we in Ede een Kindercollege! Waar moet 
dat college zich straks mee bezighouden? De leerlingen gaan de thema’s die zij belangrijk vinden, 
zelf ‘verkopen’ aan het Kindercollege. Dat doen ze door het maken van een flyer. 

Materiaal:
 • knutselmateriaal: lijm, stiften, scharen
 • tijdschriften met plaatjes om ideeën op te doen
 • werkblad Extra 2 uit het leerlingenboek 

Materiaal: 
 • karton voor naambordjes voor de quiz
 • quizvragen en scorebord (bijlage 1)
 • computer/ informatie van de gemeente (bijlage 1)
 • papier en kleurpotloden voor vraag 5
 • eventueel een prijs voor het winnende team 
 • werkblad 1.1 uit het leerlingenboek 

De leerlingen maken een flyer waarop ze hun standpunten of thema’s duidelijk maken. Het doel is om 
het Kindercollege te overtuigen dat juist hún thema het verdient om mee aan de slag te gaan. Deze 
opdracht voeren ze individueel uit. Er is een aantal eisen waar de flyer aan moet voldoen: 

 • Leerlingen leggen duidelijk uit wat het thema of standpunt is. 
 • Ze geven antwoord op de vraag waarom het Kindercollege daarover na moet denken.
 • Ze bedenken een slogan voor het thema of standpunt. Leg uit wat een slogan is.  

Opdracht

Afsluiting
Bespreek de flyers. Haal daarvoor een paar thema’s eruit en bespreek de slogans. Vertel dat ze het 
Kindercollege kunnen overtuigen van hun thema’s. En dat dit ook een manier is om zelf zaken in 
hun omgeving te veranderen. Wijs nogmaals op het inschrijfformulier voor het Kindercollege uit het 
leerlingenboek. 

Materiaal: 
 • werkblad 3.2 uit het leerlingenboek
 • groene en rode potloden 
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Hieronder zie je de vragen en antwoorden voor de quiz. 
1.  Dit is de kaart van Nederland. Waar ligt de gemeente Ede? (Hier heb je een landkaart   
  nodig. Een leerling van het team dat als eerste roept, wijst de gemeente aan op de kaart).  
2. Uit welke plaatsten bestaat de gemeente Ede?  (antwoord: Ede, Bennekom, Ederveen,   
  Harskamp, een deel van Hoenderloo, De Klomp, Lunteren, Otterlo en Wekerom en   
  een paar buurtschappen.)
3. Welke gemeentes liggen naast de gemeente Ede? (antwoord: Barneveld, Arnhem,   
  Apeldoorn, Renswoude, Veenendaal, Rhenen, Wageningen, Renkum.) 
4. Wat is de oppervlakte van de gemeente in km²? (antwoord: 318,62 km². Dit vind je op    
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ede_(gemeente) )
5. Teken de vlag van de gemeente. (Jij bepaalt wie de mooiste of de best lijkende vlag heeft  
  getekend.)
6. Wat is het adres van het Raadhuis? (antwoord: Bergstraat 4 in Ede)

 

Scorebord voor de GIGA-gemeentequiz

Teken dit scorebord na op het bord. Zo kan iedereen de score zien. 

BIJLAGE 1. De GIGA-gemeentequiz

Teamnaam Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Totaal

Informatie van de gemeente zelf

Ede barst van de ambitie. Ede groeit! De gemeente, het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen 
vormen, met de regio FoodValley, een internationale topregio met toonaangevende  kennisinstituten 
in de wereld. Ede verbindt traditie en innovatie met elkaar. Het op de voormalige kazerneterreinen te 
vestigen World Food Center wordt de plek voor publiek en bedrijfsleven om alles over voedsel te leren 
en te delen. Naast food maakt de aanwezige natuur Ede ook bijzonder. 90% van Ede bestaat uit heide, 
bossen en groene gebieden. Ede staat voor duurzame ontwikkeling op vele terreinen.

Ede kenmerkt zich door veelzijdigheid. Een grote veelzijdigheid wat betreft inwoners, platteland en 
stedelijk gebied, een grote diversiteit aan woonmilieus en een zeer divers voorzieningenniveau. Van 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum, een levendig centrum en vitale 
dorpskernen tot een bijzonder toeristisch aanbod en mooie bedrijven. Naast al deze uitstekende 
voorzieningen heeft Ede volop ambities.

Informatie van de gemeente
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De speerpunten voor deze ambities zijn vastgelegd in de Visie2025. Een visie die tot stand is gekomen 
na intensieve en interactieve sessies met burgers, bedrijven en instellingen. Centrale thema’s van 
de Visie2025 zijn Food, Citydeal: Voedsel op de stedelijke agenda, Levendig Centrum, Duurzaamheid, 
Buitengebied, World Food Center, Veluwse Poort & Stationsomgeving, Sport & Cultuur, KennisAs & Food 
en Sociaal krachtig Ede.  Stuk voor stuk interessante speerpunten met ieder een eigen dynamiek en 
potentie. Kortom… Ede is een ambitieuze gemeente die volop in ontwikkeling is.

Algemeen
Ede behoort met 113.265 inwoners in 2017 tot de 25 grootste gemeenten van Nederland. Naast Ede-stad 
met 72.400 inwoners bestaat de gemeente uit een aantal buitendorpen:

De afgelopen tien jaar is Ede flink gegroeid en Ede blijft groeien. De verwachting is dat Ede in 2025 
meer dan 120.000 inwoners telt. Ede-stad is ‘stads’ en heeft de ambitie nog stedelijker en levendiger te 
worden. Het buitengebied is dorps. Ieder dorp met een eigen karakter: Harskamp en buurtschap De Valk 
bijvoorbeeld met een agrarisch karakter en een dorp als Bennekom waar ook veel mensen ‘van buiten 
Ede’ nieuwe woongemeenschappen hebben gevormd. Ede-stad en het buitengebied vullen elkaar goed 
aan. De gemeente heeft natuur, rust en ruimte, maar ook levendigheid en stedelijke voorzieningen. 

In de gemeente Ede wonen mensen met uiteenlopende achtergronden naast elkaar. Dat gaat goed want 
de inwoners van Ede hebben een sociaal hart.
Het sociaal domein kenmerkt zich door een fijnmazig zorgnetwerk met veel vrijwilligers- en 
welzijnsinitiatieven. Cliënten hebben een grote keuzevrijheid. De zorg wordt dichtbij in wijk, buurt of 
dorp georganiseerd. 

De gemeente Ede werkt gebiedsgericht. De gemeente ondersteunt actief vernieuwende 
bewonersinitiatieven. De wijken Veldhuizen en Ede-Zuid hebben daarbij onze bijzondere aandacht, 
gelet op de kwetsbare sociale structuur en de openbare orde-incidenten in het (recente) verleden. Het 
buitengebied kent daarnaast zijn specifieke plattelandsproblematiek. 

Eén van de uitdagingen waar Ede de komende jaren mee te maken krijgt, is de omvangrijke teruggang 
in het aantal agrarische bedrijven. Dit heeft mogelijk consequenties ten aanzien van functiewisseling, 
schaalvergroting, milieu, landschaps- en toeristische waarde.

Ede kent een relatief lage werkloosheid en een hoge arbeidsparticipatie. Ede kent een robuuste 
werkgelegenheidsstructuur, met 55.900 arbeidsplaatsen verdeeld over veel sectoren. Ede kent 
opvallend veel zzp’ers. We werken samen met andere gemeenten in een eigen arbeidsmarktregio. 
Zakelijke dienstverlening en zorg zijn de grote sectoren. Op de verschillende bedrijventerreinen is een 
variëteit aan grote en kleine bedrijvigheid te vinden. Grote bedrijven zijn bijvoorbeeld bloemenveiling 
Plantion, Riedel en Deli XL. In de regio is een concentratie aanwezig van voedselproductie (zowel 
agrarische sector als industrie) en kennisinstituten, zoals NIZO. 

Ede ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar via de weg en het openbaar vervoer. In de nabije 
toekomst stoppen 12 intercity’s per uur op het vernieuwde station Ede-Wageningen en zijn Randstad, 
Schiphol, maar ook Duitsland binnen handbereik. 
Het grondgebied van Ede bestaat uit veel groen, een groot deel van het grondgebied bestaat uit bossen 
en natuurlijk gebied. Het Nationale Park De Hoge Veluwe ligt grotendeels op Edes grondgebied. 

Ede is in ontwikkeling, zowel in de stad als in het buitengebied. Deze ontwikkeling heeft een duurzaam 
karakter. Dit sluit aan bij onze ambitie om tot de top van duurzaamste gemeenten te gaan horen. 

World Food Center 
Het World Food Center (WFC) opent in 2017 zijn poorten op het terrein van de voormalige 
Mauritskazerne. In het WFC ontmoeten bedrijven, consumenten en kennisinstellingen elkaar om kennis 
te creëren en te delen. Het wordt een centrum voor voedselinnovatie, labs en experience. Bezoekers 
ervaren zelf met al hun zintuigen hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en 
gegeten. 

Regio FoodValley
 • 2600 foodgerelateerde bedrijven
 • 85% van de Nederlandse onderzoekskennis op het terrein van agrofood in een
      straal van 30 kilometer
 • meer dan 14.000 WO- en HBO-studenten (20.000 in 2020) - 1,7% banengroei in       
    de periode 2008 – 2013   ondanks de economische crisis

KennisAs Ede-Wageningen 
De KennisAs Ede-Wageningen, gelegen in de Regio FoodValley, is hét kloppend hart van 
kennisontwikkeling, innovatie en toepassing op het gebied van agrofood. In het gebied werken overheid, 
onderwijs en bedrijven samen aan innovatieve oplossingen voor wereldwijde voedseluitdagingen: 
een betere, duurzame en veilige voedselproductie bij een voortdurend groeiende wereldbevolking. 
Het gebied KennisAs vormt de verbinding tussen Wageningen UR met het Business- en Sciencepark 
Wageningen, de Kenniscampus Ede en het World Food Center.
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Regionale ontwikkeling
Ede ligt in het hart van de FoodValley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied 
van voedselproductie. De KennisAs tussen Ede en Wageningen is de spil. Ede is de proeftuin voor de 
Wageningen Universiteit. Hier zien vernieuwingen op het gebied van voedselproductie en -bereiding 
het licht. Met partners werken we voortvarend aan de totstandkoming van het World Food Center. 
Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten met 345.000 inwoners. Hiervan 
is de burgemeester van Ede voorzitter. Een kennisintensieve regio waarbij onderwijs, bedrijfsleven en 
overheden actief samenwerken in de Triple Helix FoodValley. 

Ede oriënteert zich niet alleen op de nabije regio maar werkt ook nauw samen met de grote Gelderse 
steden (Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn), de provincies Gelderland en Utrecht en in toenemende mate met 
ministeries en Europese overheden. Ede oriënteert zich actief op de samenwerking met nabije Duitse 
regio’s via de Euregio Rijn-Waal.

Voorzieningenniveau
Het voorzieningenniveau in Ede is goed. Naast landelijke culturele trekkers zoals het Kröller- Müller 
Museum en het Akoesticum heeft Ede ook een uitstekend regionaal en lokaal cultureel en sportaanbod. 
Het Openluchttheater programmeert cultuur in de buitenlucht en er wordt een topsporthal gebouwd. 
Het stadshart is de plek om te beleven, te winkelen maar ook voor de dagelijkse boodschappen. 
Daarnaast zijn er verschillende wijkwinkelcentra en dorpsharten met een gevarieerd aanbod. Ede heeft 
vanouds een toeristisch karakter met als belangrijkste publiekstrekker de Veluwe en specifiek De Hoge 
Veluwe. Een park dat bezoekers trekt tot ver over de landsgrenzen. 
Ede kent meerdere grote zorginstellingen waaronder Ziekenhuis Gelderse Vallei en ’s Heeren Loo 
Zorggroep, maar ook veel kleinschalige initiatieven zoals zorgboerderijen. In Ede zijn, naast basis- en 
voortgezet onderwijs, onder meer ook ROC A12 en de Christelijke Hogeschool Ede gevestigd. 

Bestuurlijke verhoudingen
De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders werken in Ede, met behoud van 
en respect voor hun duale verantwoordelijkheden, constructief samen. Dat betekent dat de raad 
nadrukkelijk kaderstellend aan de voorkant en controlerend aanwezig is. De raad bestaat uit tien 
fracties. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt een gebed uitgesproken. Een ieder die dat wil, kan 
hierbij aanwezig zijn. 
De bestuurlijke stabiliteit is groot, de laatste 65 jaar is er geen bestuurlijke crisis van betekenis 
geweest. Ondersteuning vindt plaats door de ambtelijke organisatie, geleid door de gemeentesecretaris, 
bestaande uit ongeveer 850 medewerkers georganiseerd volgens het concerndirectie- en clustermodel. 
De omvang van de gemeentelijke begroting bedraagt op jaarbasis 350 miljoen euro. 
De rol van de gemeente in relatie tot de samenleving verandert en wordt minder traditioneel en minder 
bepalend. Bij de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten wordt steeds meer samengewerkt 
met bewoners en partners. Raad en college doen dit met een bestuursstijl die wordt gekenmerkt door 
vertrouwen in elkaar en in de samenleving. Kernwoorden hierbij zijn: openheid en actieve betrokkenheid. 

De gemeenteraad vindt het van belang vroegtijdig bij ingrijpende beleidsbeslissingen te worden 
betrokken. Daarnaast hebben de controle op grote projecten en sturing op partijen waarin de gemeente 
financiële en bestuurlijke belangen heeft de bijzondere aandacht van de raad.

BIJLAGE 2 

Het stembiljet

2322



BIJLAGE 3. De stembus
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