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Principe 6: Groepsgewijs beslissingen nemen 

(zie het Praktijkboek ‘Bèta en technologie in Burgerschapsonderwijs’ p.36-37) 
 
Definitie 
Groepsgewijs beslissingen nemen is de kernactiviteit van Bèta Burgerschap. 
Bij een Maatschappelijk-Technologisch Vraagstuk (MTV) is een beslissing 
nemen complex. Dat komt door de hoeveelheid aan verschillende actoren, de 
benodigde bèta- en technologische kennis en het niveau waarop het 
vraagstuk zich afspeelt (lokaal, regionaal, nationaal of mondiaal). Iedere 
oplossing heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. In Bèta Burgerschap 
oefenen leerlingen om groepsgewijs beslissingen te nemen. In dit principe 
komen de andere vijf principes samen.  
 
Hoe herken je het? 
Er wordt een beslissing genomen over een MTV (1). Hierbij wordt bèta- en technologische kennis (2) 
gebruikt om oplossingen te bedenken en argumenten te vormen (3). Door ‘samen denken’ delen zij 
opgedane kennis en vergroten zij hun kennis (4). Met ‘netwerk denken’ wordt de complexiteit van het 
MTV doorzien (5). Dit allemaal helpt om morele afwegingen te maken en tot betere en autonomere 
beslissingen te komen (6). 
 
Voorbeeldcasus 
#Afvalwater #bedrijven #milieuorganisaties #consumenten #waterzuivering 
In het thema ‘Afvalwater’ hebben de leerlingen voor hun eigen actor een ideale oplossing bedacht. 
Nu zitten de vier actoren weer bij elkaar in het groepje en moet er één oplossing gekozen worden. 
Maar wat is de beste oplossing? Ze bespreken de oplossingen én de consequenties die de oplossingen 
hebben voor alle actoren. Sommige consequenties wegen zwaarder dan andere. Alle consequenties 
worden genoteerd, zodat de leerlingen hun oplossing uiteindelijk goed kunnen onderbouwen: “De 
oplossing was hier en hier niet ideaal, maar we hebben tóch hiervoor gekozen omdat…”. 
 
Leeractiviteiten 
Hieronder delen we voorbeelden van leeractiviteiten: praktische activiteiten die je uit kunt voeren in 
de klas en waarmee je kennis maakt met en aandacht schenkt aan het principe Groepsgewijs 
beslissingen nemen.  
 
Leeractiviteit 1: Keuzestress verminderen 
Leeractiviteit 2: Kiezen met een weegschaal 
Leeractiviteit 3: Groepsgewijs keuzes maken 
 

  

https://www.techyourfuture.nl/a-1354/praktijkboek-b%C3%A8ta-burgerschap
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Leeractiviteit 1: Keuzestress verminderen 
Doelgroep: Alle groepen 
Leerdoel: Leerlingen leren reduceren om het maken van een keuze vergemakkelijken (stap 3 
Beslissen). 
Duur: 15 minuten 
Differentiatie: Varieer in de content van de opdrachten door aan te sluiten op het niveau en de 
interesses van de leerlingen.   
 
Toelichting 
De eerste keer dat je Bèta Burgerschap uitvoert zullen de leerlingen het misschien nog snel met elkaar 
eens zijn. Maar er kan ook keuzestress ontstaan. Geen enkele oplossing lijkt goed, overal ontstaat 
discussie over, maar je wilt op een gegeven moment toch kiezen. Als er geen keuze gemaakt wordt 
verandert er überhaupt niets aan de situatie. Bespreek met de leerlingen hoe je een keuze 
gemakkelijker kunt maken. Dit is niet alleen belangrijk bij Bèta Burgerschap, maar ook toe te passen 
in andere situaties waarin leerlingen keuzes moeten maken. Bepaalde tips zijn vooral geschikt voor de 
onderbouw en middenbouw, andere bespreek je ook goed met de bovenbouw. 
 
De activiteit  

1. Koop een zak met verschillende snoepjes (denk aan verschillen in kleur, vorm en smaak). Start 
de activiteit met twee snoepjes, die je aan de groep laat zien. Laat leerlingen (eventueel per 
groepje) een gezamenlijke keuze maken over welke van de twee opties hun favoriet is.  

2. Voeg nu drie snoepjes toe aan de lijst en geef de leerlingen dezelfde opdracht: welk snoepje 
is nu hun favoriet? 

3. Laat de leerlingen vervolgens kiezen uit tien of meer opties en geef weer dezelfde opdracht. 
4. Bespreek vervolgens met de leerlingen wat het aantal opties doet met het maken van een 

gezamenlijke keuze. Hoe verloopt de discussie, hoe lang zijn ze bezig met het maken van een 
keuze en lukte het om bij de laatste opdracht een gezamenlijke keuze te maken?  

5. Bespreek het effect van veel keuzeopties en weinig keuzeopties. Het helpt om het aantal 
opties te reduceren. Dat geeft je minder stress! Reflecteer op hoe ze deze tactiek kunnen 
toepassen in het maken van beslissingen in hun eigen leven.  

 
Voorbeeld 
 
 
 
  

De activiteit kan worden aangepast aan het niveau 
en interesses van de leerlingen. Denk aan keuzes 
voor pauzespellen of keuzes voor 
groepsbeloningen, waarbij de groep gezamenlijk 
een beslissing moet nemen. Je kunt leerlingen ook 
individueel de opdracht geven om voor henzelf 
keuzes te maken, bijvoorbeeld over kwaliteiten die 
ze bij zichzelf vinden passen. Geef de leerlingen een 
lijst met kwaliteiten en laat ze in verschillende 
rondes een x aantal keuzes wegstrepen, tot er nog 
5 kwaliteiten over zijn. Laat leerlingen vervolgens 
een top 3 maken met kwaliteiten die hen het beste 
kenmerken.  
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Leeractiviteit 2: Kiezen met een weegschaal 
Doelgroep: Alle groepen 
Leerdoel: De leerlingen krijgen inzicht in de ‘zwaarte’ van de voor- en nadelen van een keuze door 
dit te visualiseren (stap 3 Beslissen). 
Duur: 20 minuten 
Differentiëren: Maak een bewuste keuze voor de stelling en de verwerkingsvorm. 
 
Toelichting 
Keuzes hebben consequenties. We noemen dat ook wel ‘als-dan scenario’s’. Als je dit kiest, wat zijn 
dan de voordelige consequenties en de nadelige consequenties? Toch is het simpelweg optellen van 
de aantal voor- en nadelen niet voldoende om een keuze op te baseren. Stel dat je melk drinken zou 
willen stimuleren op de basisschool en je wilt melk verplicht stellen. Maar wanneer iemand een 
melkallergie heeft, weegt die nadelige consequentie veel zwaarder. In deze activiteit leer je leerlingen 
letterlijk ‘gewicht’ te hangen aan consequenties. 
 
De activiteit  

1. Zorg voor papier/ post-its en eventueel een weegschaal met gewichtjes. Leg de leerlingen een 
stelling voor, bijvoorbeeld: “Alle leerlingen moeten verplicht in de ochtendpauze een appel 
eten” of “Plastic als verpakkingsmateriaal moet worden verboden”.  

2. Leg uit dat zo’n oplossing/ maatregel voor- en nadelen met zich mee brengt. Het is dan lastig 
om te bepalen of het een goede oplossing is. Schrijf op het bord drie zwakke voordelen en 
twee sterke/zware nadelen. Het besluit is duidelijk, meer voordelen!   

3. Bedenk samen met de leerlingen 10 voordelen en 10 nadelen van de oplossing en schrijf deze 
op. Bepaal vervolgens een score en hang deze aan het voor- of nadeel. Een 10 is zwaar en een 
1 is licht. Je kunt ook gewichtjes, blokjes of pakken suiker gebruiken. Laat de leerlingen 
vervolgens de voor- en nadelen letterlijk ‘afwegen’ of berekenen.  

4. Reflecteer met de leerlingen op de activiteit en leg de relatie naar andere moeilijke keuzes die 
leerlingen op persoonlijk vlak weleens moeten maken. Hoe kunnen ze dit inzetten om een 
goede afweging te maken? 

 

Voorbeeld 

 

 

 

  

  

Tip! Doe je dit met kleuters? Gebruik suiker. Buiten spelen, maar het regent? Dan vind jij dat 

misschien wel 10 pakken suiker erg, terwijl de kinderen het een nadeel van 1 pak suiker vinden.    
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Leeractiviteit 3: Groepsgewijs keuzes maken  
Doelgroep: Midden- en bovenbouw 
Leerdoel: De leerlingen krijgen inzicht in de mogelijkheden om met een groep een gezamenlijke 
keuze te maken (stap 3 Beslissen).  
Duur: 20 minuten 
Differentiatie: Pas de opties waaruit de leerlingen kunnen kiezen aan op het niveau van de leerlingen. 
 
Toelichting 
Er zijn diverse manieren om groepsgewijs beslissingen te nemen. Inzicht krijgen in die manieren is 
interessant. Zo helpt het om te begrijpen hoe de verhouding tussen de leiders en burgers van sommige 
landen zijn, maar geeft het ook mogelijkheden om in diverse situaties een passend beslissingsmodel 
te gebruiken. In deze activiteit introduceer je deze opties in een dagelijkse context. 
 
De activiteit 

1. Kies een moment waarop je de groep een beslissing laat nemen. Welke film willen we kijken? 
Hebben we nu beweging nodig of kunnen we nog even door? Wie moet er aanvoerder zijn 
van het schoolvoetbalteam?  

2. Bespreek op zo’n moment kort de onderstaande opties en leg ze uit. Leg uit waarom jij in dit 
geval voor één van de opties kiest óf laat de leerlingen een optie kiezen.  

a. De meerderheid beslist (stemmen). 
b. Een afvaardiging beslist (zoals de leerlingenraad). 
c. De baas beslist. 
d. De expert beslist. 
e. Consensus, we  gaan net zolang door tot iedereen het ermee eens is. 

3. Herhaal deze activiteit een aantal keer in diverse situaties, totdat leerlingen het ook in eigen 
situaties kunnen toepassen, bijvoorbeeld: “Wie speelt er welke rol bij het buiten spelen?” of 
“Wie mag voorop in de rij lopen naar de sporthal?”. 

4. Evalueer samen met de leerlingen de optie die is gekozen om een beslissing te maken. Heeft 
deze manier van beslissen ervoor gezorgd dat er een goede beslissing is genomen of zou 
achteraf een andere optie beter zijn geweest? 

 
Voorbeeld 

 

 

 

 

 

Tip! Hebben jullie al een leerlingenraad op school? 

Leerlingen die in een leerlingenraad zitten kunnen 

de directie en het team adviseren over 

onderwerpen die met een dagelijkse schooldag te 

maken hebben. Leerlingen die hun groep willen 

vertegenwoordigen kunnen zichzelf verkiesbaar 

stellen. In de leerlingenraad doen leerlingen 

ervaring op met betrekking tot het democratisch 

proces en leren ze rekening te houden met elkaar 

en respect te hebben voor de mening van de ander.  

Kijk voor meer voorbeelden op: 

https://www.leraar24.nl/408261/meer-betrokken-

leerlingen-met-een-leerlingenraad/ 
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