WORKSHOP

POLITIEK
BOEIT ME NIET

2-3 uur

Introductie - 15 minuten
De begeleider legt kort de structuur van de workshop uit. Het begint met een korte rondvraag aan
wat politiek is, en wat ze ervan vinden? De begeleider maakt groepen van 2–4 deelnemers, met
elk een thema. Groepen kunnen zelf een thema kiezen. De thema’s zijn: armoede, racisme,
niet lekker in je vel, gender, stemmen, politieke partijen, toekomstplannen, wonen, klimaat,
sociale media. Groepen mogen ook hetzelfde thema kiezen.
Verhalen bekijken - 15 minuten
Elke groep bekijkt op een scherm of op een smartphone de Instagram verhaal (story) van het
betreffende thema op www.instagram.com/politiekboeitmeniet. In elke story zien we verschillende
jongeren hun mening geven. Iedereen komt weer bij elkaar. Per groep vertel je wat je bekeken hebt
en wat je ervan vondt. Waar was je het mee eens? Waar was je het niet mee eens? Waarom? Wat
zou je er zelf over willen zeggen?
Instructie - 5 minuten
Iedereen komt weer bij elkaar voor de instructies. Hoe maak je je eigen verhaal? Bespreek per
groep het thema wat je net hebt bekeken. Wat zijn je eigen ervaringen over dit onderwerp? Kun je
argumenten bedenken voor je standpunt? Bedenk samen wat voor reactie je kunt maken die ook
voor anderen nuttig is. Dat kunnen ook meerdere reacties zijn, of één gezamenlijke.
Filmen - 1 uur
Kies iemand die in beeld komt, kies iemand die filmt, en bepaal een achtergrond of plek waar je
filmt. Het kan ook een gesprek tussen twee leden van je groep zijn. Gebruik een vertelvorm zoals
een vlog, een nieuwsitem, of een gesprek tussen meerdere personen. Maak het persoonlijk dus
zorg wel dat er iemand van je groep in beeld is als zij of hij spreekt. Maak verschillende opnames
tot dat je tevreden bent. Meestel moet je het wel drie of vier keer opnieuw opnemen. Zorg dat je
film niet langer is dan 1,5 minuut. Upload je filmpje op een Instagram account van iemand in je
groepje onder de hashtag #politiekboeitmeniet.
Resultaten - 30 minuten
Als iedereen klaar is dan presenteert elke groep het eindresultaat. Vertel hoe de discussie ging
en hoe de groep tot een verhaal kwam. Na elke presentatie reageert de rest en kunnen er vragen
gesteld worden. Aan het einde kan er nog
Onderwerpen
Actief burgerschap
Politieke participatie
Democratie

Vragen of opmerkingen?
zegdan@politiekboeitmeniet.nl
www.politiekboeitmeniet.nl

Leeftijd
Deelnemers: 3 tot 24
in groepen van 2–4
Duur: 2–3 uur
Leeftijd: 14–24 jaar
Onderwijsniveau: alle

Benodigdheden
Scherm of slim
schoolbord in de klas
Per groep 1 smartphone
met camera
Internetverbinding

