Statenspel Provincie Limburg
Het Statenspel is een educatief rollenspel waarin leerlingen samen hun provincie gaan inrichten. Door
politieke partijen op te richten en vervolgens keuzes te maken over de inrichting van de provincie,
ervaren leerlingen in het kort hoe de Provinciale Staten werken.
Het Statenspel is een initiatief van Provinciale Staten van Limburg. Een voorwaarde voor deelname
aan het Statenspel is dat een Statenlid samen met leerlingen het spel in de Statenzaal van het
Gouvernement aan de Maas speelt.
Een Statenlid heeft op eigen initiatief een school benaderd of een school benadert zelf een Statenlid
met het verzoek om het spel te spelen.
Busvervoer van en naar het Gouvernement aan de Maas te Maastricht wordt, indien nodig,
aangeboden.

Leerdoelen:
•

leren om een mening te vormen en te geven;

•

ervaren dat overleg, argumentatie, een meerderheid vormen en overeenstemming nodig zijn
in een democratie;

•

ervaren dat mensen die op verschillende plekken wonen, vers chillende belangen kunnen
hebben;

•

en ervaren hoe een vergadering verloopt in de Provinciale Staten.

Aantal deelnemers
12 tot 47 leerlingen
Doelgroep
Groep 7/8 basisonderwijs, vmbo, mbo, praktijkonderwijs
Duur
In het Gouvernement aan de Maas: 2.5 uur, inclusief pauze en korte (15 min.) rondleiding.

Samenvatting van het spel
- Voorbereiding op school Het Statenlid bezoekt vooraf de school en heeft een rol bij de
voorbereiding van het spel: geeft een korte uitleg over het provinciaal bestuur en legt kort uit
hoe een democratisch bestuur werkt. Dat kan met behulp van het lesboekje op de website
https://www.limburg.nl/over/organisatie/rondleiding/ of met een (op aanvraag) geprinte versie
van het lesboekje. De klas wordt op school opgedeeld in maximaal 7 politieke fracties.
Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Elke partij
verzint een naam en slogan voor de partij die aansluit bij de doelstellingen van die partij. Wat
vindt deze partij belangrijk
- In het Gouvernement aan de Maas In het Gouvernement aan de Maas neemt de klas per
partij in de Statenzaal plaats op de stoelen van de echte Statenleden. Samen vormen zij de
volksvertegenwoordiging van de provincie. De provincie ligt als plattegrond midden in de
Statenzaal. In de zaal staan kartonnen blokken die symbool staan voor een te kiezen
onderwerp van discussie. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat in de
provincie aangelegd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of juist veel groen? Het budget is
beperkt, dus er moeten keuzes gemaakt worden.

Overzicht symboolblokken
Bos
Ecoduct
Zwemplas
Fietspaden
Woonwijk
Windmolens
Kolencentrale
Oplaadpunten elektrische
auto
Zonnepanelen
Vliegveld

Wegen
Streekbussen
Nachtbussen
Kanaal
Brug
Dijk
Museum
Festival
Oude molens
Economie
Fabrieken

Informatie: evenementenbureau@prvlimburg.nl

Kantoren
Biologische boerderijen

Megastallen
Winkelcentrum
Kassen
Zorgplein
Snel Internet

