TIEN WERKVORMEN OVER
100 JAAR ALGEMEEN KIESRECHT

TIEN WERKVORMEN OVER
100 jaaR algEMEEN KIEsREchT

over prodemos
ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van
de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat
mensen zelf kunnen doen om invloed uit te
oefenen – in de gemeente, de provincie, het land
en Europa.
Ontwikkeling werkvormen
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat
Omslagfoto’s
Voorzijde: Bart van Vliet
Achterzijde: Paul Voorham
Vormgeving
Puntspatie [bno], Amsterdam

Inhoud

INlEIdINg

4

allEMaal NaaR hET sTEMlOKaal

5

1

30 minuten | vmbo, mbo, havo, vwo

2

15 minuten | vmbo

3

20 minuten | vmbo, mbo, havo, vwo

4

30–45 minuten | havo, vwo

5

als jullIE hET VOOR
hET zEggEN haddEN…

BINgO 100 jaaR algEMEEN KIEsREchT 11

TIjdlIjN algEMEEN KIEsREchT

FORMaTIEspEl pacIFIcaTIE

13

17

23

minimaal 2 lesuren | vwo

VaN sTEMpas TOT sTEMBus

6

10 minuten | praktijkonderwijs

7

KWaRTET gEschIEdENIs
paRlEMENTaIR sTElsEl

32

35

30 minuten | vmbo, mbo, havo, vwo

dEMOcRaTIE-INdEx

8

45 minuten | havo, vwo

9

20 minuten | vmbo, mbo, havo, vwo

10

50 minuten | havo, vwo

dE lEuzENKRaKER

WElKE dEMOcRaTIE pasT BIj MIj?

40

48

57

Inleiding

Zodra je achttien bent, mag je in Nederland meebeslissen. Tegenwoordig
is dat vanzelfsprekend, maar het heeft heel wat voeten in de aarde
gehad voordat iedereen stemrecht kreeg. Discussie, debat,
demonstraties: jarenlang was Nederland het oneens over wie mocht
stemmen. In kleine stappen werd het kiesrecht uitgebreid. In 1919
besliste de Tweede Kamer dat alle Nederlandse mannen en vrouwen
vanaf 25 jaar voortaan mochten stemmen.
Dit werkvormenboekje is ontwikkeld om leerlingen bewust te maken
van de verworvenheid die het algemeen kiesrecht is. Elke werkvorm
is beschreven in een korte instructie waarin informatie staat over het
leerdoel, de duur, de wijze van uitvoering en het benodigde materiaal.
Bij een aantal werkvormen zijn werkbladen toegevoegd.
Meer lezen over hoe het algemeen kiesrecht tot stand kwam, wat het
voor mensen betekent én hoe het kiesrecht nog steeds in beweging is?
Kijk op www.ikviermijnstem.nl.
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1

allemaal naar
het stemlokaal

KORTE OMschRIjVINg WERKVORM
In deze werkvorm spelen leerlingen verschillende verkiezingen na als historische personages en ondervinden zo aan
den lijve wie er wel en niet mochten stemmen in de loop van
de geschiedenis.

lEERdOEl
leerlingen leren in welke stappen de ontwikkeling van
censuskiesrecht naar algemeen kiesrecht verlopen is.

duuR
30 minuten

BENOdIgdhEdEN
n Overzicht per jaartal
n 32 kaartjes met de rolomschrijvingen

haNdlEIdINg
1. Begin dit onderdeel door iets te vertellen over het
stemrecht in Nederland. Vraag de leerlingen bijvoorbeeld of ze weten wie tegenwoordig mogen stemmen in
Nederland (bij verschillende soorten verkiezingen).
Bespreek (afhankelijk van de antwoorden) dat vroeger
niet alle Nederlanders boven de 18 jaar mochten
stemmen. Vertel dat dit onderdeel gaat over hoe het
stemrecht in Nederland zich heeft ontwikkeld.
2. geef elke leerling een kaart(je) met een rolomschrijving.
Als er minder dan 32 leerlingen zijn, kunt u een aantal
beroepen weglaten. Zorg er in ieder geval voor dat er
een goede mix is van ‘mannenberoepen’ en ‘vrouwenberoepen’. Deel daarnaast sowieso van elk jaartal enkele
rollen uit.
3. Vraag alle leerlingen de omschrijving van hun personage
te lezen.

30 minuten

4. leg de werkvorm uit: vertel dat de leerlingen teruggaan
in de geschiedenis. U gaat vijf keer een jaartal
beschrijven en de leerlingen maken telkens voor dat
jaartal de keuze of het personage op hun bordje toen
mocht stemmen of niet. Begin dan meteen met het eerste
jaartal: houd het bord met 1848 omhoog en lees de
omschrijving bij dit jaartal voor. Vraag de leerlingen of
zij denken dat hun personage in dat jaar al mocht
stemmen. Zo ja: dan mogen ze gaan staan. Zo nee, dan
moeten ze blijven zitten.
5. lees nu het bijbehorende tekstje ‘Wie mag stemmen?’
voor. Kijk de groep rond. Wie ten onrechte is gaan staan,
moet gaan zitten. Wie ten onrechte is blijven zitten, gaat
staan. Vraag de leerlingen wat voor eigenschappen de
personages hebben die mochten stemmen: maakt het uit
welke leeftijd je had, of je man of vrouw was en wat je
afkomst was?
6. let op: wie nu staat, blijft ook staan. Zo wordt inzichtelijk hoe langzaam maar zeker steeds meer mensen
mochten stemmen. En dat sommige burgers daar lang op
moesten wachten.
7. Houd nu het volgende jaartal omhoog en herhaal de
stappen. Ditzelfde doet u daarna met de volgende drie
jaartallen.
8. Bij het laatste ‘jaartal’ (nu) zitten de personages jonger
dan 18 jaar nog. Vestig daar de aandacht op en leg uit
dat je in Nederland niet mag stemmen als je jonger bent
dan 18 jaar. Bespreek met leerlingen wat ze hiervan
vinden.
9. Vertel dat de stemgerechtigde leeftijd in de grondwet
staat. Artikel 54 bepaalt dat iedereen onder de 18 jaar is
uitgesloten om te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. De kiesgerechtigde leeftijd kan dus alleen veranderen als de grondwet aangepast wordt. Dat is
bijvoorbeeld gebeurd in 1972: daarvoor mocht je pas
stemmen als je 21 jaar of ouder was.
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OVERzIchT pER jaaRTal
let op! U kunt dit overzicht ook downloaden op
www.prodemos.nl/lesmateriaal door op de naam van deze
werkvorm te zoeken. Per jaartal kunt u een dubbelzijdige
afdruk maken, waarbij op de ene kant het jaartal in het
groot staat (dat u naar de leerlingen kunt richten) en op de
andere kant de informatie die hieronder staat vermeld.
1848
Omschrijving: Het is 1848. De grondwet wordt gewijzigd. De
Koning staat een deel van zijn macht af. Het parlement, en
dus het volk, krijgt meer invloed. De leden van de Tweede
Kamer worden vanaf nu gekozen. Maar wie mag eigenlijk
stemmen?
Wie mag stemmen? In 1848 wordt het censuskiesrecht
ingevoerd. Alleen mannen, ouder dan 23 jaar, die
vermogend zijn, mogen stemmen. Dat vermogen wordt
gemeten via de belasting die je betaalt. Hoeveel belasting je
precies moet betalen om stemrecht te hebben, verschilt per
gemeente. In de praktijk mag 11% van de mannen stemmen.
De rollen die mogen stemmen:
n de directeur
n de notaris
1896
Omschrijving: Het is 1896. Allerlei groepen komen op voor
meer rechten en gelijke kansen. De kieswet wordt
aangepast. Eerder (in 1887) werd de grondwet al gewijzigd.
Mensen hoeven nu niet langer rijk te zijn om te mogen
stemmen, maar moeten ‘aantoonbaar geschikt’ zijn voor
deze belangrijke taak. Wie mag in 1896 stemmen?
Wie mag stemmen? Vanaf 1896 moet je om te mogen stemmen een man zijn van 25 jaar of ouder en beschikken over
‘tekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand’. je
bent geschikt als je bijvoorbeeld een examen of diploma
hebt behaald, een eigen (huur)woning hebt, of een behoorlijk loon of spaargeld. Ook telt nog steeds mee of je belasting
betaalt. In de praktijk mag nu 49% van de mannen stemmen.
De rollen die nu ook mogen stemmen:
n de politieoﬃcier
n de leraar
n de eigenaar van een boerenbedrijf
n de winkelier
n de bakker
n de schilder
n de ploegleider in de fabriek
n de havenmeester
1917
Omschrijving: Het is 1917. De Tweede Kamer stemt in met
een ingrijpende wijziging van de grondwet waardoor ineens
veel meer mensen mogen stemmen. Wie mogen nu naar de
stembus?
Wie mag stemmen? In december 1917 krijgen alle Nederlandse mannen van 25 jaar of ouder stemrecht. Het recht
verandert meteen in een plicht: als je kiesrecht hebt, móet
je bij verkiezingen op komen dagen en het liefst ook
stemmen. Dit heet ‘opkomstplicht’. Vrouwen krijgen nog
geen actief stemrecht. In 1917 wordt wel het passief
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kiesrecht voor vrouwen ingevoerd: ze kunnen vanaf dat
moment worden gekozen.
De rollen die nu ook mogen stemmen:
n de fabrieksarbeider
n de textielarbeider
n de markthandelaar
n de stalknecht
n de visser
1919
Omschrijving: Het is 1919. Al jaren zijn er regelmatig grote
demonstraties voor algemeen kiesrecht. sinds 1917 mogen
alle mannen stemmen, maar vrouwen nog niet. In dit jaar
wordt een wet aangenomen die daar verandering in brengt.
Wie mag nu stemmen?
Wie mag stemmen? Vanaf 1919 mogen ook alle vrouwen van
25 jaar of ouder stemmen. Het duurt overigens nog even
voordat vrouwen dat stemrecht ook in een landelijke verkiezing kunnen gebruiken: de eerstvolgende landelijke verkiezingen zijn pas in 1922.
De rollen die nu ook mogen stemmen:
n de barones
n de kunstenares
n de winkeleigenares
n de verkoopster
n de serveerster
n de au-pair
n de verpleegkundige
n de werkster (35 jaar)
n de lerares
n de boerin
n de huisvrouw
n de gepensioneerde dame
NU
Omschrijving: En nu? We zijn bijna 100 jaar verder en
gelukkig geldt nog steeds het algemeen kiesrecht voor
mannen en vrouwen. sinds 1919 is er nog wel iets
veranderd: je hoeft geen 25 jaar meer te zijn om te mogen
stemmen. Wie mag nu stemmen?
Wie mag stemmen? De leeftijd waarop je in Nederland kiesgerechtigd wordt, is in stapjes verlaagd. Eerst naar 23 jaar
(in 1946), toen naar 21 jaar (1965) en uiteindelijk naar 18
jaar (in 1972). De grens van 18 jaar geldt nu nog steeds. Dit
is sinds 1983 ook de leeftijdsgrens om in de volksvertegenwoordiging te komen. Let op: Als je je eerder verkiesbaar stelt
kan dat, maar moet iemand anders tot die tijd voor je
waarnemen. Als genoeg mensen op je stemmen, kun je dus
al op je 18e in de Tweede Kamer komen. De opkomstplicht is
trouwens in 1970 afgeschaft. sindsdien is stemmen alleen
een recht en geen plicht.
De rollen die nu ook mogen stemmen:
n de textielarbeidster
n de werkster (20 jaar)
n de havenarbeider
De rollen die nog niet mogen stemmen:
n de winkelmedewerkster (17 jaar)
n de vakkenvuller (16 jaar)

ROlOMschRIjVINgEN
let op! U kunt ook grotere rolomschrijvingen downloaden op
www.prodemos.nl/lesmateriaal door op de naam van deze

dIREcTEuR

werkvorm te zoeken. U kunt dan elke rol afdrukken op
bijvoorbeeld A4-formaat.

BaRONEs

Man / 40 jaar
Ik verdien heel goed.
Ik woon in een vrijstaand huis.
Ik heb economie gestudeerd.

Vrouw / 39 jaar
Ik ben van adel. Mijn man en ik hebben veel geld en
hoeven niet te werken.
Ik woon in een vrijstaand huis.
Ik heb het gymnasium afgerond.

NOTaRIs

KuNsTENaREs

Man / 50 jaar
Ik verdien veel geld.
Ik woon in een villa.
Ik heb rechten gestudeerd.

Vrouw / 43 jaar
Ik maak prachtige schilderijen.
Ik verdien redelijk veel geld met mijn kunst.
Ik woon in een stadswoning met atelier.

OFFIcIER VaN dE pOlITIE

WINKElEIgENaREs

Man / 55 jaar
Ik krijg een goed salaris.
Ik woon in een rijtjeshuis.
Ik heb de politieacademie gedaan.

Vrouw / 50 jaar
Mijn winkel loopt goed, ik kan mijn eigen huis
betalen.
Ik woon boven de winkel.
Ik heb geen opleiding gedaan.

lERaaR

VERKOOpsTER

Man / 55 jaar
Ik verdien precies genoeg voor mijn gezin.
Ik woon in een koophuis.
Ik heb een lerarenopleiding gedaan.

Vrouw / 40 jaar
Ik verdien niet veel geld.
Ik woon in een huurappartement.
Ik heb geen opleiding gedaan.
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let op! U kunt ook grotere rolomschrijvingen downloaden op
www.prodemos.nl/lesmateriaal door op de naam van deze

werkvorm te zoeken. U kunt dan elke rol afdrukken op
bijvoorbeeld A4-formaat.

plOEglEIdER IN EEN FaBRIEK

WINKElMEdEWERKsTER

Man / 43 jaar
Ik verdien precies genoeg voor mijn gezin.
Ik woon in een huurhuis.
Ik heb geen opleiding gedaan.

Vrouw / 17 jaar
Ik verdien heel weinig.
Ik woon bij mijn ouders.
Ik zit in mijn eindexamenjaar.

EIgENaaR BOERENBEdRIjF

sERVEERsTER

Man / 50 jaar
Ik verkoop genoeg melk om mijn gezin te onderhouden.
Ik woon op mijn eigen boerderij.
Ik heb een agrarische opleiding gedaan.

Vrouw / 27 jaar
Ik verdien heel weinig.
Ik woon in een huurappartement.
Ik ben gestopt met mijn opleiding.

WINKElIER

au-paIR

Man / 55 jaar
Mijn winkel loopt goed, ik kan mijn eigen huis
betalen.
Ik woon boven de winkel.
Ik heb een avondopleiding economie gedaan.

Vrouw / 25 jaar
Ik krijg kost en inwoning.
Ik woon bij mijn werkgever in huis.
Ik heb een opleiding pedagogisch medewerker
gedaan.

schIldER

TExTIElaRBEIdsTER

Man / 26 jaar
Ik verdien goed.
Ik woon in een eigen ﬂatje.
Ik heb een schildersopleiding gedaan.

Vrouw / 19 jaar
Ik verdien niet veel.
Ik woon bij mijn ouders.
Ik heb de middelbare school afgemaakt.
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let op! U kunt ook grotere rolomschrijvingen downloaden op
www.prodemos.nl/lesmateriaal door op de naam van deze

werkvorm te zoeken. U kunt dan elke rol afdrukken op
bijvoorbeeld A4-formaat.

sTalKNEchT

VERplEEgKuNdIgE

Man / 35 jaar
Ik verdien heel weinig.
Ik woon en werk op de boerderij van mijn baas.
Ik heb geen opleiding gedaan.

Vrouw / 40 jaar
Ik verdien genoeg om rond te komen.
Ik woon in een huurappartement.
Ik heb verpleegkunde gestudeerd.

BaKKER

WERKsTER

Man / 28 jaar
Ik verkoop genoeg om rond te komen.
Ik woon boven mijn bakkerij.
Ik heb een bakkersopleiding gedaan.

Vrouw / 20 jaar
Ik verdien niet veel.
Ik woon bij mijn ouders.
Ik heb de huishoudschool gedaan.

haVENaRBEIdER

WERKsTER

Man / 23 jaar
Ik verdien heel weinig.
Ik woon in een huurhuis.
Ik heb geen opleiding gedaan.

Vrouw / 35 jaar
Ik verdien heel weinig.
Ik woon in een huurappartement.
Ik heb de huishoudschool gedaan.

VaKKENVullER

lERaREs

Man / 16 jaar
Ik verdien heel weinig.
Ik woon bij mij ouders.
Ik zit in mijn eindexamenjaar.

Vrouw / 30 jaar
Ik verdien precies genoeg voor mijn gezin.
Ik woon in een huurhuis.
Ik heb een lerarenopleiding gedaan.
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let op! U kunt ook grotere rolomschrijvingen downloaden op
www.prodemos.nl/lesmateriaal door op de naam van deze

FaBRIEKsaRBEIdER

werkvorm te zoeken. U kunt dan elke rol afdrukken op
bijvoorbeeld A4-formaat.

BOERIN

Man / 25 jaar
Ik verdien heel weinig.
Ik woon bij iemand in.
Ik heb geen opleiding gedaan.

Vrouw / 35 jaar
samen met mijn man werk ik in ons eigen boerenbedrijf.
Het bedrijf draait goed.
Ik heb de huishoudschool gedaan.

TExTIElaRBEIdER

huIsVROuW

Man / 30 jaar
Ik verdien heel weinig.
Ik woon bij iemand in.
Ik heb geen opleiding gedaan.

Vrouw 40 jaar
Ik heb geen inkomen.
Ik woon in een huurhuis.
Ik heb geen opleiding gedaan.

MaRKThaNdElaaR

gEpENsIONEERdE daME

Man / 40 jaar
Ik verdien heel weinig.
Ik woon bij iemand in.
Ik heb geen opleiding gedaan.

Vrouw / 70 jaar
Ik krijg een klein pensioen.
Ik woon in een huurhuis.

VIssER

haVENMEEsTER

Man / 30 jaar
Ik verdien heel weinig.
Ik woon en werk op mijn bootje.
Ik heb geen opleiding gedaan.

Man / 60 jaar
Ik verdien precies genoeg voor mijn gezin.
Ik woon in een huurhuis.
Ik heb geen opleiding gedaan.
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2

Bingo 100 jaar
algemeen kiesrecht

15 minuten

KORTE OMschRIjVINg

dE WERKVORM sTap VOOR sTap

De leerlingen krijgen allemaal een unieke bingokaart. Op
deze kaart staan 9 vakjes met antwoorden. De antwoorden
horen bij de vragen uit deze handleiding. Dit onderdeel
leent zich goed als afsluiting van een les.

1. geef de leerlingen allemaal een bingokaart. leg uit dat
alle bingokaarten verschillend zijn.
2. Vertel de leerlingen dat u vragen gaat stellen die gaan
over 100 jaar algemeen kiesrecht. staat het antwoord op
de vraag op de kaart, dan mag de leerling deze
wegstrepen.
3. leg uit hoeveel rondes er gespeeld worden en wanneer
er BINgO geroepen mag worden. Een mogelijkheid is:
a. Ronde 1: Eén horizontale, verticale of diagonale lijn
b. Ronde 2: Twee horizontale, verticale of diagonale
lijnen
c. Ronde 3: Volle kaart
Kondig het aan als er een prijsje gewonnen kan worden,
maar ook wat er gebeurt als iemand een valse BINgO heeft.
4. stel één voor één de vragen uit deze handleiding.
5. controleer de antwoorden wanneer een leerling BINgO
roept. Bespreek hierbij kort de antwoorden, zo zijn alle
leerlingen weer bij.
6. ga daarna door met de volgende ronde(s).
7. Nadat iemand de volle kaart heeft, kunnen de overgebleven vragen en antwoorden nog besproken worden.

lEERdOEl
leerlingen testen hun voorkennis of opgedane kennis door
middel van een speelse bingo.

duuR
15 minuten

BENOdIgdhEdEN
U heeft een stapeltje unieke bingokaarten nodig (één voor
elke leerling). U kunt deze bingokaarten downloaden vanaf
onze website: www.prodemos.nl/lesmateriaal. Zoek
hiervoor op “Bingo 100 jaar algemeen kiesrecht”. Eventueel
kunt u prijsjes uitreiken.
De vragen en antwoorden van de bingo vindt u op de
volgende pagina.
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VRagEN EN aNTWOORdEN
1. Zo oud moet je nu minimaal zijn om te mogen stemmen.
18 jaar
2. In dit jaar werd het algemeen kiesrecht ingevoerd; ook
vrouwen mochten voortaan stemmen.
1919
3. Deze politica was het eerste vrouwelijke Tweede
Kamerlid.
Suze Groeneweg
4. Waar of niet waar? je moet minimaal hbo hebben
gedaan om politicus te worden.
Niet waar
5. In dit jaar werd het algemeen mannenkiesrecht
ingevoerd.
1917
6. Ook tegenwoordig zitten er nog minder … dan mannen
in de Tweede Kamer.
Vrouwen
7. In deze wet staan alle regels over het organiseren van
verkiezingen in Nederland.
Kieswet
8. Deze vrouwelijke arts voerde actie voor het
vrouwenkiesrecht.
Aletta Jacobs
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9. Zo heet het recht om te mogen stemmen bij verkiezingen.
Actief kiesrecht
10. Tot 1887 mocht je alleen stemmen als je genoeg geld
verdiende. Dit heette het …
Censuskiesrecht
11. Tot 1970 was je verplicht om te komen opdagen bij
verkiezingen, dit heette de …
Opkomstplicht
12. Zo heet het recht om gekozen te mogen worden.
Passief kiesrecht
13. Waar of niet waar? Als je een verblijfsvergunning
hebt en 5 jaar in Nederland woont, mag je ook als
niet-Nederlander stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen.
Waar
14. Tot 1917 was het alleen voor … mogelijk om
Tweede Kamerlid te worden.
Mannen
15. In artikel 4 van de … is het kiesrecht vastgelegd.
Grondwet

3

Tijdlijn algemeen kiesrecht
20 minuten

KORTE OMschRIjVINg WERKVORM

haNdlEIdINg

Bij deze werkvorm zoeken leerlingen de juiste foto bij
belangrijke momenten uit de geschiedenis van 100 jaar
kiesrecht. Zij maken zelf een tijdlijn over de geschiedenis
van het Nederlandse kiesrecht.

1. Vertel leerlingen dat het kiesrecht in Nederland in de
loop der tijd is veranderd. In de periode van 2017 t/m
2019 is het honderd jaar geleden dat het algemeen
kiesrecht voor mannen en vrouwen werd ingevoerd.
Daarvoor en daarna zijn er ook nog een aantal belangrijke momenten geweest. Het algemeen kiesrecht is dus
niet vanzelfsprekend.
2. Verdeel de klas in groepjes van vier leerlingen. geef
ieder groepje werkblad 1 en werkblad 2. Ieder groepje
heeft daarnaast ook een schaar nodig.
3. leg uit dat leerlingen uit werkblad 1 en werkblad 2 de
verschillende foto’s en tekststukjes moeten uitknippen.
4. Vertel leerlingen dat ze nu met hun groepje de juiste foto
bij de juiste tekst moeten plaatsen. Ze moet er een
duidelijke tijdlijn van maken, horizontaal of verticaal op
tafel.
5. Als alle groepjes klaar zijn volgt een klassikale nabespreking. stel de leerlingen vragen:
– Wat valt jullie op?
– Wat zijn de belangrijk(st)e momenten geweest?
– Wat zijn de grootste verschillen tussen 100 jaar
geleden en nu?
6. sluit af door leerlingen te vragen welke mogelijke veranderingen er nog kunnen komen in het kiesrecht van de
toekomst? Voorbeeld: stemmen vanaf 16 jaar?

lEERdOEl
leerlingen weten na het maken van de tijdlijn hoe ons
kiesrecht zich heeft ontwikkeld vanaf het districtenstelsel.

BRONNEN
•
•

www.ikviermijnstem.nl
Brochure ‘Hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand?’
(ProDemos)

BENOdIgdhEdEN
•
•

Per groepje werkblad 1 en werkblad 2
scharen

duuR
20 minuten
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aNTWOORdMOdEl

VÓÓR 1848

1848

Er mocht door een paar mensen gestemd worden voor de
Tweede Kamer, maar Koning
Willem II koos de Eerste
Kamer nog zelf. In praktijk had
hij dus nog bijna alle macht.

Koning Willem II tekent de
nieuwe Grondwet van
Thorbecke. Daarin wordt het
censuskiesrecht ingevoerd.
Alleen mannen, ouder dan
23 jaar, die veel belasting
betalen, mogen stemmen.
In de praktijk mag 11% van
de mannen stemmen.

1896

1917

Vanaf 1896 moet je om te
mogen stemmen een man zijn
van 25 jaar of ouder en
beschikken over ‘tekenen van
geschiktheid en maatschappelijke welstand’. Je bent
geschikt door bijvoorbeeld een
behaald examen, een eigen
(huur)woning, een behoorlijk
loon of spaargeld. Ook telt nog
steeds mee of je belasting
betaalt. In de praktijk mag nu
49% van de mannen stemmen.

Na de herziening van de Grondwet in 1917 krijgen alle mannen van 25 jaar of ouder het
kiesrecht. Het recht wordt ook
direct een (opkomst-)plicht:
als je stemrecht hebt moet je
bij verkiezingen naar het
stembureau. Vrouwen krijgen
nog geen actief stemrecht. In
1917 werd het wel mogelijk
voor vrouwen om in de Tweede
Kamer te worden gekozen.

1919

1970

Vanaf 1919 mogen ook alle
vrouwen van 25 jaar of ouder
stemmen. Het duurt overigens
nog even voordat vrouwen dat
stemrecht ook in een landelijke verkiezing kunnen
gebruiken: de eerstvolgende
landelijke verkiezingen vinden
plaats in 1922.

Tot 1970 was het voor iedereen die stemrecht had, verplicht om naar het stembureau
te komen, bij de verkiezingen.
Deze opkomstplicht is in 1970
afgeschaft.

1972

NU

De leeftijd waarop je in Nederland kiesgerechtigd wordt, is
in stapjes verlaagd. Eerst naar
23 jaar (in 1946), toen naar
21 jaar (1965) en uiteindelijk
naar 18 jaar (in 1972).
De grens van 18 jaar geldt
nu nog steeds.

Tegenwoordig mogen nog
steeds alle mannen en
vrouwen met een Nederlandse
identiteit boven de 18 jaar
stemmen. Sinds de opkomstplicht is afgeschaft, ligt de
opkomst bij landelijke
verkiezingen tussen de 73 en
88 procent. Bij lokale, provinciale en Europese verkiezingen
is de opkomst veel lager.
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WERKBlad 1
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WERKBlad 2

1919

1917

Vanaf 1919 mogen ook alle
vrouwen van 25 jaar of ouder
stemmen. Het duurt overigens
nog even voordat vrouwen dat
stemrecht ook in een landelijke verkiezing kunnen
gebruiken: de eerstvolgende
landelijke verkiezingen vinden
plaats in 1922.

Na de herziening van de Grondwet in 1917 krijgen alle mannen van 25 jaar of ouder het
kiesrecht. Het recht wordt ook
direct een (opkomst-)plicht:
als je stemrecht hebt moet je
bij verkiezingen naar het
stembureau. Vrouwen krijgen
nog geen actief stemrecht. In
1917 werd het wel mogelijk
voor vrouwen om in de Tweede
Kamer te worden gekozen.

VÓÓR 1848

1970

Er mocht door een paar mensen gestemd worden voor de
Tweede Kamer, maar Koning
Willem II koos de Eerste
Kamer nog zelf. In praktijk had
hij dus nog bijna alle macht.

Tot 1970 was het voor iedereen die stemrecht had, verplicht om naar het stembureau
te komen, bij de verkiezingen.
Deze opkomstplicht is in 1970
afgeschaft.

1848

1896

Koning Willem II tekent de
nieuwe Grondwet van
Thorbecke. Daarin wordt het
censuskiesrecht ingevoerd.
Alleen mannen, ouder dan
23 jaar, die veel belasting
betalen, mogen stemmen.
In de praktijk mag 11% van
de mannen stemmen.

Vanaf 1896 moet je om te
mogen stemmen een man zijn
van 25 jaar of ouder en
beschikken over ‘tekenen van
geschiktheid en maatschappelijke welstand’. Je bent
geschikt door bijvoorbeeld een
behaald examen, een eigen
(huur)woning, een behoorlijk
loon of spaargeld. Ook telt nog
steeds mee of je belasting
betaalt. In de praktijk mag nu
49% van de mannen stemmen.

1972

NU

De leeftijd waarop je in Nederland kiesgerechtigd wordt, is
in stapjes verlaagd. Eerst naar
23 jaar (in 1946), toen naar
21 jaar (1965) en uiteindelijk
naar 18 jaar (in 1972).
De grens van 18 jaar geldt
nu nog steeds.

Tegenwoordig mogen nog
steeds alle mannen en
vrouwen met een Nederlandse
identiteit boven de 18 jaar
stemmen. Sinds de opkomstplicht is afgeschaft, ligt de
opkomst bij landelijke
verkiezingen tussen de 73 en
88 procent. Bij lokale, provinciale en Europese verkiezingen
is de opkomst veel lager.
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4

Formatiespel pacificatie
30–45 minuten

KORTE OMschRIjVINg WERKVORM
De leerlingen spelen in groepjes een onderhandelingsspel,
gesitueerd in de jaren ‘10 van de twintigste eeuw. Bij dit
spel moeten de leerlingen zich verplaatsen in de strijd rond
1917 over het algemeen kiesrecht en de schoolstrijd; de
paciﬁcatie. Elk groepje vertegenwoordigt een politieke
stroming en krijgt een aantal standpunten. Hieruit moeten
zij de beste standpunten kiezen. samen met een andere
stroming moeten zij een coalitie vormen en tot een regeerakkoord komen. Het groepje met de meeste punten is de
winnaar.

3.

4.

lEERdOEl
Deze werkvorm dient om de leerlingen inzicht te geven in de
strijd over het algemeen kiesrecht en de schoolstrijd.
Natuurlijk verliep de echte paciﬁcatie niet zoals in dit spel.
De leerlingen nemen vooral kennis van de standpunten van
de drie grote politieke stromingen uit die tijd en ervaren dat
het Nederlandse systeem van coalitievorming het gevolg
heeft dat je niet al je standpunten kunt uitvoeren.

5.

6.

duuR
30 – 45 minuten

BENOdIgdhEdEN
n Per groepje een werkblad met rolomschrijving en standpunten.
Print de rolomschrijvingen. Extra leuk is om de rolomschrijving van de liberalen op blauw papier, van de socialisten op rood papier, en van de confessionelen op
groen papier te printen
n Per twee groepjes een formulier om het regeerakkoord
en de score op in te vullen.
n Voor ieder groepje een schaar om de standpunten uit te
knippen.

7.

8.

haNdlEIdINg
1. Verdeel de klas in 8 groepen van 3 à 4 leerlingen. 3
liberalen, 3 confessionelen en 2 socialisten.
2. leg uit wat de bedoeling is. Ieder groepje speelt een
politiek-ideologische stroming. De leerlingen moeten
zich dus inleven in de ideeën van die stroming. Ieder
groepje moet uit 15 standpunten de 8 standpunten
kiezen die zij het belangrijkst vinden. Daarna mogen ze

9.

beslissen hoe belangrijk deze standpunten zijn. Het
belangrijkste standpunt geven ze 8 punten, het minst
belangrijke 1 punt, enzovoorts. Deze waardering moeten
ze achterop het betreffende kaartje zetten.
Ronde 1: deel de rolomschrijvingen en standpunten uit.
Vraag ieder groepje de kaartjes uit te knippen en 8
partijstandpunten te kiezen die het beste passen bij de
stroming die zij vertegenwoordigen. (10 minuten)
Ronde 2: In deze ronde gaan de leerlingen een waardering aan de standpunten geven. Het belangrijkste
standpunt krijg 8 punten, het minst belangrijke
standpunt krijgt 1 punt. De waardering voor het
standpunt moet achterop het kaartje worden geschreven.
In afwachting van de volgende opdracht leggen de leerlingen de kaartjes in willekeurige volgorde op elkaar,
met de standpunten naar boven. (5 minuten)
Let op! Het is belangrijk dat de andere partij niet weet
welke waardering de leerlingen aan de standpunten
hebben gegeven.
U kunt er voor kiezen om bij alle groepjes nog even te
controleren of ze daadwerkelijk de standpunten gekozen
hebben die bij hun politieke stroming horen.
Ronde 3: Ieder groepje moet nu tegenover een ander
groepje gaan zitten.
a. socialisten tegenover liberalen (één tweetal)
b. liberalen tegenover confessionelen (twee tweetallen)
c. confessionelen tegenover socialisten (één tweetal)
De twee partijen gaan tegenover elkaar aan tafel zitten.
De opdracht is om samen tot een coalitieakkoord van 8
standpunten te komen. Het coalitieakkoord wordt samengesteld uit de standpunten van partij A en partij B. Er
moet dus onderhandeld worden. (15 minuten)
Eerst kijken beide partijen of zij een aantal dezelfde
standpunten hebben. Die worden in het midden gelegd,
met de waardering naar beneden.
Daarna gaan de partijen onderhandelen over de standpunten die niet gelijk zijn. Dat kan op een aantal
manieren:
a. Ze kunnen standpunten tegen elkaar inwisselen: ‘als
wij standpunt X mogen toevoegen, mogen jullie
standpunt Y toevoegen.’
b. Ze kunnen standpunten tegen elkaar inwisselen en
afzwakken.
c. Ze kunnen standpunten samenvoegen.
De standpunten waar overeenstemming over wordt
bereikt worden op het regeerakkoord-formulier
geschreven. Deze procedure wordt herhaald totdat de
partijen samen tot een volledig regeerakkoord van acht
standpunten zijn gekomen. De leerlingen leggen de
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kaartjes die tot het compromis hebben geleid apart. Zo
weten de partijen welke partijstandpunten aan het regeringsstandpunt hebben bijgedragen en wat de score bij
de puntentelling wordt.
10. Ronde 4: laat de leerlingen nu hun scores berekenen,
treed eventueel op als scheidsrechter. (5 min)
a. Als een standpunt door beide partijen gekozen is,
krijgen de partijen ieder de punten die ze zelf aan
het standpunt hebben toegekend.
b. Als een standpunt van een partij volledig is overgenomen, krijgt de partij de volledige punten die ze
aan dit standpunt hadden toegekend. De andere
partij krijgt niets.
c. In geval van een compromis moeten de punten
verdeeld worden. Tel de punten van beide partijen op
en deel door 2.
d. Als standpunten zijn samengevoegd doe je hetzelfde:
tel de punten van beide partijen op en deel door
twee.
De partij met de hoogste score heeft het beste onderhandeld.
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11. In totaal kunnen er 36 punten worden behaald. Dat lukt
alleen wanneer alle standpunten volledig overeenkomen
of wanneer beide partijen de standpunten van één partij
overnemen. Beide situaties zullen zich niet vaak
voordoen. Alle partijen moeten water bij de wijn doen,
wil men de eigen standpunten (deels) gerealiseerd zien.
12. Bespreek de opdracht na met de klas. leg daarbij de link
met de paciﬁcatie van 1917. Vertel over het compromis
dat toen gesloten is, waarmee het algemeen mannenkiesrecht werd ingevoerd en er een einde kwam aan de
schoolstrijd. (10 min)
Extra: Bij een klas die meer uitdaging kan gebruiken,
kunt u ervoor kiezen om de drie partijen samen te laten
overleggen. Het is dan nog moeilijker tot een regeerakkoord te komen.

FORMaTIEspEl pacIFIcaTIE: lIBERalEN
jullie zijn de liberalen. jullie hebben al jarenlang de meeste
politieke invloed. jullie aanhangers zijn vooral rijke burgers
en fabriekseigenaren. jullie vertegenwoordigen ‘ het weldenkende deel der natie’ en jullie willen een tegenwicht bieden
aan ‘ de almacht van middelmatigheden.’ Kernbegrip dat bij
de liberalen hoort is: vrijheid. De burger moet vrij zijn om
zijn eigen beslissingen te kunnen nemen en is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk.

Opdracht
Knip de kaartjes uit en kies de acht standpunten die voor
jullie het belangrijkste zijn. geef vervolgens elk standpunt
op de achterkant een waarde van 1 t/m 8 (8 is de hoogste
waardering, 1 de laagste).

Het algemeen kiesrecht voor
mannen moet worden
ingevoerd.

Er moet een
ziektekostenverzekering
worden ingevoerd.

De overheid moet zuinig aan
doen met haar uitgaven.

Er mogen in Nederland alleen
openbare scholen zijn.

De Zuiderzee moet ingepolderd
worden.

De belastingen moeten
worden verlaagd.

Het districtenstelsel moet
worden afgeschaft, en het
stelsel van evenredige
vertegenwoordiging moet
worden ingevoerd.

Er moet opkomstplicht zijn bij
verkiezingen (niet stemmen =
een boete).

Kerk en staat moeten
gescheiden zijn, dus de
overheid mag geen subsidie
geven aan bijzonder onderwijs
(katholieke en protestante
scholen).

Er moet een staatspensioen
komen voor degenen die dat
nodig hebben, dat uit de
algemene middelen betaald
wordt.

Nederland moet niet bij de
Eerste Wereldoorlog betrokken
worden.

Vrouwen en mannen
moeten dezelfde economische
rechten krijgen.
(Vrouwen mogen bijv. ook
contracten ondertekenen.)

Er moet algemeen kiesrecht
voor vrouwen komen.

De overheid moet strenger
toezien op de handhaving van
de goede zeden.

De zondagsrust moet streng
gehandhaafd worden.
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FORMaTIEspEl pacIFIcaTIE: cONFEssIONElEN
jullie zijn de confessionelen. De confessionelen baseren hun
politieke opvattingen op religieuze overtuigingen. jullie
aanhangers zijn zowel de protestanten als de katholieken.
Binnen deze groepen zijn zowel arbeiders als rijke burgers
te vinden. Alle lagen van de samenleving worden door jullie
partij vertegenwoordigd.

Opdracht
Knip de kaartjes uit en kies de acht standpunten die voor
jullie het belangrijkste zijn. geef vervolgens elk standpunt
op de achterkant een waarde van 1 t/m 8 (8 is de hoogste
waardering, 1 de laagste).

De overheid moet strenger
toezien op de handhaving van
de goede zeden.

Bijzondere scholen
(protestants/katholiek/etc.)
moeten evenveel geld krijgen
van de overheid als openbare
scholen.

Er moet
gezinshoofdenkiesrecht worden
ingevoerd.

De overheid hoeft armen pas te
helpen als de kerk of familie dit
niet kan.
(Subsidiariteit)

Het algemeen mannenkiesrecht
moet worden ingevoerd.

De Zuiderzee moet ingepolderd
worden.

Ook openbare scholen moeten
de Bijbel onderwijzen.

De zondagsrust moet streng
gehandhaafd worden.

Er moet een achturige werkdag
worden ingevoerd in plaats van
een twaalfurige werkdag.

Vrouwenarbeid moet beperkt
worden.

Het districtenstelsel moet
worden afgeschaft, en het
stelsel van evenredige
vertegenwoordiging moet
worden ingevoerd.

De staatsloterij moet worden
afgeschaft.

Drankmisbruik moet worden
bestreden.

Kerk en staat moeten
gescheiden zijn, dus de
overheid mag geen subsidie
geven aan bijzonder onderwijs
(katholieke en protestante
scholen).

Vrouwen en mannen moeten
dezelfde economische rechten
krijgen.
(Vrouwen mogen bijv. ook
contracten ondertekenen.)
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FORMaTIEspEl pacIFIcaTIE: sOcIalIsTEN
jullie zijn de socialisten. jullie aanhangers zijn voornamelijk
arbeiders. sommige mensen zien jullie als revolutionair
omdat jullie uit zijn op verandering. jullie vinden dat
armeren dezelfde rechten moeten hebben als rijken. jullie
belangrijkste standpunt is: gelijkheid. Iedereen moet gelijke
rechten hebben.
De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen goed
behandeld wordt.

Opdracht
Knip de kaartjes uit en kies de acht standpunten die voor
jullie het belangrijkste zijn. geef vervolgens elk standpunt
op de achterkant een waarde van 1 t/m 8 (8 is de hoogste
waardering, 1 de laagste).

Er moet algemeen kiesrecht
voor vrouwen komen.

Drankmisbruik moet worden
bestreden.

Het openbaar onderwijs moet
worden verbeterd.

Nederland moet een Republiek
worden, zonder koning.

Er moet een achturige werkdag
worden ingevoerd in plaats van
een twaalfurige werkdag.

Het algemeen kiesrecht voor
mannen moet worden
ingevoerd.

Belangrijke industrie moet in
handen van de staat zijn.

Er moet een staatspensioen
komen voor degenen die dat
nodig hebben, dat uit algemene
middelen betaald wordt.

Vrouwen en mannen moeten
dezelfde economische rechten
krijgen.
(Vrouwen mogen bijv. ook
contracten ondertekenen.)

De Eerste Kamer moet worden
afgeschaft.

Er moet gratis rechtsbijstand
komen voor iedereen.

Er moet financiële steun komen
voor mensen die invalide zijn.

De overheid moet zorgen voor
kleinere verschillen tussen arm
en rijk.

De belastingen moeten worden
verlaagd.

De zondagsrust moet streng
gehandhaafd worden.
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REgEERaKKOORd FORMaTIEspEl pacIFIcaTIE
STANDPUNT
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal
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PUNTEN PARTIJ A

PUNTEN PARTIJ B

5

als jullie het voor het
zeggen hadden…minimaal 2 lesuren

KORTE OMschRIjVINg WERKVORM
De leerlingen doen in groepjes onderzoek naar de onderwerpen waar de staatscommissie parlementair stelsel in 2018
aanbevelingen over heeft gedaan. Elk groepjes bestudeert
eerst het standpunt en de argumentatie van de staatscommissie over hun onderwerp. Daarna lezen ze een artikel
waarin een andere visie op het betreffende onderwerp
wordt verwoord. Voor twee onderwerpen is het artikel al
bijgevoegd. De andere groepjes kunnen hun artikel op
internet lezen. Tot slot vormen de groepjes hun eigen
standpunt over het onderwerp en presenteren dat, inclusief
argumentatie, aan de rest van de klas.

•

www.trouw.nl/home/alleen-in-huidige-kiesstelsel-teltelke-stem-mee~ad10dea4/
Eelco Keij, Democraat (1 juni 2017), ‘4 vragen over…
stemmen vanuit het buitenland’.

duuR
Minimaal 2 lesuren

BENOdIgdhEdEN
•
•

Voor elk groepje een (verschillend) werkblad
Internet waar de groepjes (thuis of tijdens de les)
gebruik van kunnen maken

lEERdOEl
haNdlEIdINg
•

•
•
•

leerlingen zijn zich ervan bewust dat het Nederlandse
parlementaire stelsel niet in beton gegoten is en dat het
kabinet wil zoeken naar manieren om de democratie en
rechtsstaat te versterken.
leerlingen kennen ten minste vier aanbevelingen uit het
rapport van de commissie parlementair stelsel.
leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden.
leerlingen leren hun mening te onderbouwen.

BRONNEN
•

•
•

•

•

•

Rapport staatscommissie parlementair stelsel
www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/binaries/
staatscommissie-parlementair-stelsel/documenten/
rapporten/samenvattingen/12/13/eindrapport/Eindrapport+-+lage+drempels%2c+hoge+dijken.pdf
Document ‘Tussenstand’ van de staatscommissie
parlementair stelsel
Hans Harbers, Volkskrant (25 november 2016), ‘Bindend
referendum leidt tot tirannie van de minderheid’:
www.volkskrant.nl/columns-opinie/bindend-referendumleidt-tot-tirannie-van-de-minderheid~b1724b5f/
Douwe jan Elzinga, Binnenlands bestuur (20 juli 2018),
‘constitutionele toetsing is terugval’:
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-enorganisatie/opinie/columns/constitutionele-toetsing-isterugval.9593118.lynkx
Hans goslinga, Trouw (24 juni 2018), ‘De verkiezing van
een formateur leidt tot tweedeling’:
www.trouw.nl/opinie/de-verkiezing-van-een-formateurleidt-tot-tweedeling~af702f46/
Bert van den Braak, Trouw (16 mei 2003), ‘Alleen in
huidige kiesstelsel telt elke stem mee’:

Stap 1: Vertel dat in de grondwet staat dat de Tweede en
Eerste Kamer het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen. Toch voelen nogal wat kiezers zich niet goed vertegenwoordigd, en dat zijn ze ook niet altijd. Hoe zorgen we
voor een goede representatie van alle Nederlanders? Wat
zijn andere manieren om onze democratie te versterken?
leg uit dat de regering in 2017 een staatscommissie parlementair stelsel heeft ingesteld. Deze commissie kreeg
opdracht om te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn
om de democratie, de rechtsstaat en het werk van het
parlement te versterken. En zo ja: wélke veranderingen. De
commissie heeft haar rapport nu af. Ze hebben verschillende
veranderingen voorgesteld en ook geadviseerd om bepaalde
zaken juist te laten zoals ze zijn.
Stap 2: Vertel de leerlingen dat zij zelf gaan onderzoeken
wat hun mening is over enkele belangrijke onderwerpen uit
het rapport. Dit doen ze in groepje van 4 tot 6 leerlingen,
aan de hand van een werkblad, het rapport van de staatscommissie en per groepje één artikel. Elk groepje krijgt één
onderwerp om zich in te verdiepen. Ze presenteren hun
standpunt vervolgens aan de rest van de klas met een
PowerPointpresentatie.
Vertel de leerlingen wanneer zij hun presentatie moeten
houden.
De onderwerpen die de leerlingen kunnen gaan onderzoeken
zijn: referenda, oprichting constitutioneel hof, invoering
gekozen formateur, ons kiesstelsel en stemmen vanuit het
buitenland. U kunt de onderwerpen verdelen of de groepjes
zelf laten kiezen uit bovenstaande onderwerpen. Mogelijk
zijn er dan straks wel meerdere presentatie over hetzelfde
onderwerp.
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achTERgRONdINFORMaTIE
Dit zijn in beknopte vorm de standpunten van de staatscommissie over de onderwerpen:
1. Referenda: er moet een bindend correctief referendum
worden ingevoerd.
2. Oprichting constitutioneel hof: er moet een constitutioneel hof komen, dat wetten mag toetsen aan de
grondwet.
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3. Invoering gekozen formateur: kiezers moeten bij landelijke verkiezingen niet alleen op een partij stemmen,
maar ook op een formateur.
4. Kiesstelsel: het kiesstelsel moet meer op kandidaten in
alle regio’s ingericht worden.
5. Stemmen vanuit het buitenland: stemmen vanuit het
buitenland moet makkelijker gemaakt worden.

WERKBlad – REFERENda
Een referendum is een volksraadpleging. Op landelijk niveau
zijn referenda op dit moment niet mogelijk.
1

3. Overleg wat jullie eigen standpunt is over referenda.
Noteer jullie gezamenlijke standpunt en argumentatie
vervolgens hieronder.

Zoek op wat de staatscommissie parlementair stelsel
schrijft over het referendum. Welke wijzingen stelt de
staatscommissie voor ten opzichte van de huidige
situatie en waarom? Vat dit samen.

2. Lees het krantenartikel ‘Bindend referendum leidt tot
tirannie van de minderheid’ door Hans Harbers in Volkskrant (25 november 2016): www.volkskrant.nl/columnsopinie/bindend-referendum-leidt-tot-tirannie-van-deminderheid~b1724b5f/
Welk standpunt en argumentatie heeft Hans Harbers ten
aanzien van het referendum?

4. Maak een PowerPointpresentatie. Aan de hand van deze
presensatie vertel je straks in de klas welke informatie
je tijdens je onderzoek hebt gevonden bij opdracht 1, 2
en 3. Uiteraard vertel je ook welke mening jullie hebben
over het onderwerp en waarom.
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WERKBlad – cONsTITuTIONEEl hOF
Een constitutioneel hof bestaat uit rechters die wetten mogen
toetsen aan de grondwet. Zij bepalen of een wet in overeenstemming is met de grondwet. Nederland heeft op dit moment
geen constitutioneel hof.

3. Overleg wat jullie eigen standpunt is over de oprichting
van een constitutioneel hof. Noteer jullie gezamenlijke
standpunt en argumentatie vervolgens hieronder.

1. Zoek op wat de staatscommissie parlementair stelsel
schrijft over de oprichting van een constitutioneel hof.
Welke wijzingen stelt de staatscommissie voor ten
opzichte van de huidige situatie en waarom? Vat dit
samen.

2. Lees het artikel ‘Constitutionele toetsing is terugval ‘, uit
Binnenlands bestuur (20 juli 2018). Welk standpunt en
argumentatie heeft Douwe Jan Elzinga ten aanzien van
de oprichting van een constitutioneel hof?

4. Maak een PowerPointpresentatie. Aan de hand van deze
presensatie vertel je straks in de klas welke informatie
je tijdens je onderzoek hebt gevonden bij opdracht 1, 2
en 3. Uiteraard vertel je ook welke mening jullie hebben
over het onderwerp en waarom.
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BRON

‘constitutionele toetsing
is terugval’
Uit: Douwe Jan Elzinga. Binnenlands bestuur, 20 juli 2018.
Door Douwe Jan Elzinga
De staatscommissie-Remkes inzake het parlementair stelsel
stelt voor om een vorm van constitutionele toetsing in
Nederland in te voeren. Nu verbiedt de grondwet in art.120
de rechter om wetten in formele zin aan
grondwetsbepalingen te toetsen. concreet betekent dit dat
de wetgever steeds zelf bepaalt of deze wetten wel of niet in
overeenstemming zijn met de grondwet. Het is daarnaast de
Raad van state die zich adviserend hier over uit kan laten.
Het zijn met andere woorden vooral de instellingen van de
parlementaire democratie – regering en staten-generaal –
die hier het laatste woord hebben. Die situatie bestaat al
sinds de grondwetsherziening van 1848 en het is dus nu de
vraag om welke dwingende reden dit systeem moet worden
veranderd. Daar zou aanleiding voor kunnen zijn indien de
formele wetgever met een zekere regelmaat zich schuldig
maakt aan schendingen van het grondwettelijke recht. Wie
daar naar gaat zoeken, komt heel weinig tegen.
Af en toe zijn er wel discussies over de interpretatie en de
reikwijdte van het grondwettelijke recht, maar van evidente
schendingen is vrijwel nooit sprake. Ook wordt wel naar
voren gebracht dat het merkwaardig is dat formele wetten
door de rechter wel kunnen worden getoetst aan nietnationale mensenrechten, zoals die bijvoorbeeld zijn
opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens, maar niet aan de Nederlandse grondrechten. Dat lijkt
op het eerste oog curieus, maar bij nader inzien is dat
helemaal niet een probleem, vooral ook niet omdat de
marges in het EVRM veelal veel breder zijn dan bij de
Nederlandse grondrechten.

Veel gehoord is vervolgens het argument dat
constitutionele toetsing een enorme impuls zou kunnen
geven aan de betekenis van de grondwet. Dat is zeker het
geval. constitutionele rechters gaan zich intensief
bemoeien met de resultaten van de politieke
besluitvorming en kunnen daar belemmeringen opwerpen.
Het wordt dan ook interessant wie deze constitutionele
rechters zijn. De Verenigde staten en ook andere landen
met constitutionele toetsing laten zien dat benoemingen
van deze soort zwaar beladen zijn omdat de toetsende
rechters zich in progressieve of conservatieve richting
kunnen bewegen. En vanuit deze invalshoek kan worden
betoogd dat constitutionele toetsing een vorm van
terugval of regressie is. De democratie moet een veer laten
omdat de rechter de resultaten van de democratische
besluitvorming kan corrigeren.
Uiterst interessant in dat verband is dat constitutionele
toetsing vooral voorkomt in Europese landen die grote
problemen hebben gehad in hun democratie-ontwikkeling:
Duitsland, Italië, griekenland, spanje en Portugal. In de
scandinavische landen, groot-Brittannië en Nederland was
sprake van een geleidelijke democratie-ontwikkeling en
daar komt deze vorm van toetsing dan ook niet of minder
pregnant voor. In de eerder genoemde landen werd
constitutionele toetsing ingevoerd als veiligheidsklep
tegen parlementaire meerderheden die de democratie
zouden kunnen afschaffen of schade zouden kunnen
toebrengen.
Als we in Nederland ook bevreesd zijn voor toekomstige
parlementaire meerderheden die – zoals in Polen of
Hongarije – de grondwettelijke normen aan hun laars
lappen, dan is er een overtuigend argument om een
constitutioneel Hof in te richten. Daar lijkt in ons land in de
verste verte geen sprake van. conclusie: grondwetstoetsing
als veiligheidsklep is voor de democratie in Nederland
geheel onnodig en een aderlating voor de democratie.
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WERKBlad – gEKOzEN FORMaTEuR
Een formateur is iemand die tijdens een kabinetsformatie een
kabinet vormt. Op dit moment mag de Tweede Kamer de
formateur benoemen. De formateur is vaak de beoogde
minister-president.

3. Overleg wat jullie eigen standpunt is over een gekozen
formateur. Noteer jullie gezamenlijke standpunt en
argumentatie vervolgens hieronder.

1. Zoek op wat de staatscommissie parlementair stelsel
schrijft over een gekozen formateur. Welke wijzingen
stelt de staatscommissie voor ten opzichte van de
huidige situatie en waarom? Vat dit samen.

2. Lees het opiniestuk ‘De verkiezing van een formateur
leidt tot tweedeling’ door Hans Goslinga in Trouw (24
juni 2018): www.trouw.nl/opinie/de-verkiezing-van-eenformateur-leidt-tot-tweedeling~af702f46/.
Welke standpunt en argumentatie heeft Hans Goslinga
t.a.v. een gekozen formateur?

4. Maak een PowerPointpresentatie. Aan de hand van deze
presensatie vertel je straks in de klas welke informatie
je tijdens je onderzoek hebt gevonden bij opdracht 1, 2
en 3. Uiteraard vertel je ook welke mening jullie hebben
over het onderwerp en waarom.
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WERKBlad – KIEssTElsEl
Het Nederlandse kiesstelsel is gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging. Dit betekent dat alle uitgebrachte stemmen
worden verdeeld over het beschikbare aantal zetels. Andere
landen hebben soms een districten- of meerderheidsstelsel.

3. Overleg wat jullie eigen standpunt is over de invoering
van een districtenstelsel. Noteer jullie gezamenlijke
standpunt en argumentatie vervolgens hieronder.

1. Zoek op wat de staatscommissie parlementair stelsel
schrijft over ons kiesstelsel en de mogelijkheden voor
kandidaatstelling in de regio in het bijzonder. Welke
wijzingen stelt de staatscommissie voor ten opzichte van
de huidige situatie en waarom? Vat dit samen.

2. Lees het artikel ‘Alleen in huidige kiesstelsel telt elke
stem mee’, door Bert van den Braak in Trouw (16 mei
2003): www.trouw.nl/home/alleen-in-huidige-kiesstelsel-telt-elke-stem-mee~ad10dea4/.
Welk standpunt en argumentatie heeft Bert van den
Braak ten aanzien van de invoering van een districtenstelsel?

4. Maak een PowerPointpresentatie. Aan de hand van deze
presensatie vertel je straks in de klas welke informatie
je tijdens je onderzoek hebt gevonden bij opdracht 1, 2
en 3. Uiteraard vertel je ook welke mening jullie hebben
over het onderwerp en waarom.
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WERKBlad – sTEMMEN VaNuIT hET BuITENlaNd
Ook Nederlandse burgers die in het buitenland wonen, mogen
stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen. Als iemand tijdelijk in het buitenland is,
dan kan dit door een aanvraag in te dienen bij de gemeente
Den Haag. Mensen die in het buitenland wonen, moeten zich
registeren als kiezer.

3. Overleg wat jullie eigen standpunt is over stemmen
vanuit het buitenland. Noteer jullie gezamenlijke
standpunt en argumentatie vervolgens hieronder.

1. Zoek op wat de staatscommissie parlementair stelsel
schrijft over stemmen vanuit het buitenland. Welke
wijzingen stelt de staatscommissie voor ten opzicht van
de huidige situatie en waarom? Vat dit samen.

2. Lees het artikel ‘4 vragen over… stemmen vanuit het
buitenland’ uit Democraat (1–6–2017).
Welk standpunt en welke argumentatie heeft Eelco Keij
ten aanzien van stemmen vanuit het buitenland?

4. Maak een PowerPointpresentatie. Aan de hand van deze
presensatie vertel je straks in de klas welke informatie
je tijdens je onderzoek hebt gevonden bij opdracht 1, 2
en 3. Uiteraard vertel je ook welke mening jullie hebben
over het onderwerp en waarom.
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BRON

‘4 vragen over…
stemmen vanuit het buitenland’
Uit: Democraat, 1 juni 2017
Door Eelco Keij
Bij de Tweede Kamerverkiezingen ging het weer mis:
duizenden stembiljetten kwamen niet aan, of arriveerden te
laat om nog tijdig in te kunnen sturen – zélfs bij Nederlanders die zich al in de herfst van 2016 hadden geregistreerd.
D66’er Eelco Keij zet zich al jaren onvermoeibaar in voor de
belangen van de ca. 1 miljoen Nederlanders in het buitenland en vraagt hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend’Eert hoe
dit stemproces beter kan.
Hoe zou het stemproces verbeterd kunnen worden?
“Er wordt al jaren geklaagd over het stemmen vanuit het
buitenland. Het is inderdaad een omslachtige procedure,
waarbij veel kan mis gaan. De laatste jaren heeft de
wetgever wel enige verbetering gebracht in de procedure,
door permanente registratie mogelijk te maken en het
digitaal toesturen van het stembiljet, maar digitaal
stemmen is nog altijd niet ingevoerd. Het gaat om een
potentieel grote groep Nederlanders, dus het is zeker een
belangrijk onderwerp in de uitoefening van het kiesrecht als
grondrecht.”
Zou digitaal stemmen een optie zijn?
“Men is tegenwoordig? terecht? zeer beducht voor mogelijke
onveiligheid van digitale stemprocessen. Niets is erger dan
dat mensen het vertrouwen zouden verliezen in de eerlijkheid en rechtmatigheid van verkiezingen. Dat zou ernstig
afbreuk doen aan de legitimatie van de vertegenwoordigende lichamen, waarvoor verkiezingen worden gehouden.
In die zin is het goed te begrijpen dat men heel voorzichtig

is met het mogelijk maken van digitaal stemmen. De al of
niet geloofwaardige berichten de laatste maanden over
pogingen tot mogelijke beïnvloeding van verkiezingen door
vreemde mogendheden zullen ongetwijfeld verder bijdragen
aan de bestaande scepsis tegen digitaal stemmen. Ik vraag
me af of digitaal stemmen tegen deze achtergrond snel
realiteit zal worden.”
Zouden Nederlanders in het buitenland ook voor de leden
van de Eerste Kamer moeten kunnen stemmen? In 2015 heeft
het D66-congres een motie van deze strekking aangenomen.
“De verkiezingen voor de Eerste kamer zijn, zoals bekend,
getrapte verkiezingen. De burgers kiezen de leden van
Provinciale staten, die dan optreden als kiezers voor de
Eerste Kamer. In beginsel moeten de kiezers inwoners zijn
van een provincie. Voor Nederlanders die wonen in de
zogeheten caribische BEs -eilanden (Bonaire, sint Eustatius
en saba, red.), die sinds 2010 deel uitmaken van Nederland,
wordt een bijzondere voorziening getroffen, zodat zij in de
toekomst een stem uit kunnen brengen met het oog op de
Eerste Kamerverkiezingen. Deze constructie zou ook kunnen
worden toegepast op andere Nederlanders die in het buitenland wonen. Zij zouden hun stem uit kunnen brengen op een
speciaal, daartoe op te richten kiescollege dat dan meebeslist over de samenstelling van de Eerste Kamer.”
Nederlanders in het buitenland vallen formeel onder de
minister van Binnenlandse Zaken. Waarom niet Buitenlandse
Zaken? Zij hebben immers het meeste contact met de
diplomaten die bij de ambassades en consulaten werken,
niet met de ambtenaren van BiZa.
“De keuze voor het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt
mij vanzelfsprekend. Dat ministerie heeft van oudsher de
expertise in huis voor de verkiezingen, in samenwerking met
de Kiesraad die formeel belast is met de organisatie van
verkiezingen.”
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6

Van stempas tot stembus
10 minuten

dE WERKVORM IN hET KORT

duuR

De leerlingen leggen 8 tekeningen over het stemproces in de
juiste volgorde.

10 minuten

haNdlEIdINg
lEERdOEl
De leerlingen kennen de volgorde van het stemproces. Van
het ontvangen van een stempas tot het berekenen van het
aantal stemmen.

BENOdIgdhEdEN
•
•
•

Eén werkblad per groepje
schaar
Antwoordblad
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stap 1: Verdeel de klas in groepjes van twee leerlingen.
stap 2: geef elk groepje een werkblad en een schaar.
stap 3: Vraag de leerlingen om de kaartjes uit te knippen en
in de juiste volgorde te leggen. Wat komt eerst en wat het
laatst?
stap 4: Bespreek de uitkomsten aan de hand van het
antwoordblad.

WERKBlad
Knip de plaatjes uit. Leg ze in de juiste volgorde.

Lever je stem in.

Je krijgt een stembiljet.

Kleur één vakje rood.

Ga naar het stembureau.

Je kiest een politieke partij.

Lever je stempas in.

Je hebt gestemd!

Je krijgt een stempas.
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aNTWOORdBlad

1
Je krijgt een stempas.

2
Je kiest een politieke partij.

3
Ga naar het stembureau.

4
Lever je stempas in.

5
Je krijgt een stembiljet.

6
Kleur één vakje rood.

7
Lever je stem in.

8
Je hebt gestemd!
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7

Kwartet geschiedenis
parlementair stelsel 30 minuten

KORTE OMschRIjVINg

haNdlEIdINg

Tijdens deze werkvorm spelen leerlingen kwartet, waarbij
de kaarten over historische ontwikkelingen en veranderingen van ons parlementaire stelsel gaan. Onder elke
begrip staat een korte uitleg, maar enige voorkennis is wel
vereist. Dit kwartetspel zou dus bijvoorbeeld gespeeld
kunnen worden na behandeling van dit onderwerp.

1. leid het thema in. Vertel dat ons huidige politieke
stelsel er vroeger heel anders uit zag en door de tijd
heen sterk is veranderd. Het stelsel is dus niet een vaststaand gegeven.
2. Vertel dat de leerlingen een spel gaan spelen om te
ontdekken welke veranderingen er door de tijd heen
hebben plaatsgevonden.
3. Verdeel de klas in groepjes van ongeveer 4 leerlingen en
leg de spelregels van kwartetten uit:
a. De kaarten worden geschud en allemaal onder de
spelers verdeeld.
b. Eén speler begint, door aan een willekeurige andere
speler een andere kaart te vragen van hetzelfde
kwartet waarvan de speler al één of meerdere
kaarten in bezit heeft (“[Naam medeleerling], mag ik
van jou van Vrouwenkiesrecht de kaart Aletta
Jacobs?”). Als de gevraagde speler deze kaart heeft,
moet hij deze geven en mag de vragende speler
verder vragen. Als hij de gevraagde kaart niet heeft,
mag hij op zijn beurt gaan vragen.
c. Als een speler alle vier kaarten van een kwartet heeft,
maakt hij dit bekend en legt het kwartet opzij.
d. De speler die aan het eind (als niemand meer losse
kaarten heeft) de meeste kwartetten heeft, is de
winnaar.
4. Bespreek het spel (en de genoemde begrippen) na.
Waren er bijvoorbeeld begrippen die de leerlingen niet
snapten?

lEERdOElEN
leerlingen leren spelenderwijs over verschillende historische ontwikkelingen en veranderingen in ons parlementair
stelsel.

duuR
30 minuten

BENOdIgdhEdEN
Per groepje leerlingen één setje van alle kaartjes.
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1917
suze groeneweg
1919
Aletta jacobs

25 jaar
23 jaar
21 jaar
18 jaar

Toen het algemeen kiesrecht in
1919 werd ingevoerd, moesten
mannen en vrouwen minimaal 25
jaar oud zijn om te mogen
stemmen.

KIESGERECHTIGDE LEEFTIJD

25 jaar
23 jaar
21 jaar
18 jaar
Na de Tweede Wereldoorlog, in
1946, werd de kiesgerechtigde
leeftijd verlaagd van 25 jaar
naar 23 jaar.

25 jaar
23 jaar
21 jaar
18 jaar

In 1965 werd besloten om de
kiesgerechtigde leeftijd te
verlagen van 23 jaar naar 21 jaar.

KIESGERECHTIGDE LEEFTIJD
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25 jaar
23 jaar
21 jaar
18 jaar

Tot 1972 moest je nog 21 jaar
oud zijn om te mogen stemmen.
sindsdien is het 18 jaar.
Misschien wordt het ooit 16
jaar? er zijn landen waar dat al
zo is.

Vrouwen hebben sinds 1917
passief kiesrecht en sinds 1919
actief kiesrecht. Aletta jacobs
was een vrouw die daar lang
voor heeft gestreden.

1917
suze groeneweg
1919
aletta jacobs

VROUWENKIESRECHT

In 1919 kregen vrouwen actief
kiesrecht. Dat betekent dat ze
vanaf dat moment zelf mochten
stemmen.

VROUWENKIESRECHT

KIESGERECHTIGDE LEEFTIJD

KIESGERECHTIGDE LEEFTIJD

In 1917 werd het passief
vrouwenkiesrecht ingevoerd. In
1918 was suze groeneweg de
eerste vrouw die werd gekozen
als Tweede Kamerlid.

1917
suze groeneweg
1919
Aletta jacobs

VROUWENKIESRECHT

In 1917 kregen vrouwen passief
kiesrecht. Dat betekent dat ze
gekozen mogen worden,
bijvoorbeeld als Tweede
Kamerlid.

1917
suze groeneweg
1919
Aletta jacobs

VROUWENKIESRECHT

WERKBlad
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Monarchie
Ministeriële
verantwoordelijkheid
Onschendbaarheid
Informateur

1815
Adel
Koning
Provinciale staten

De Eerste Kamer werd in 1815
opgericht, toen de Noordelijke
Nederlanden en de Zuidelijke
Nederlanden één land gingen
vormen.

EERSTE KAMER

1815
adel
Koning
Provinciale staten
Vroeger zat veel Belgische adel
in de Eerste Kamer. Dat zij een
plek kregen in het parlement
was een belangrijke reden om de
Eerste Kamer op te richten.

1815
Adel
Koning
Provinciale staten

Tot 1848 was het de koning die
de leden van de Eerste Kamer
benoemde. De Eerste Kamer
werd ook wel de ‘dierentuin
van de koning’ genoemd.

EERSTE KAMER

1815
Adel
Koning
provinciale staten

sinds 1848 wordt de Eerste
Kamer niet meer benoemd door
de koning, maar door de
Provinciale staten. Deze worden
door het volk gekozen.

Vroeger was het de koning(in)
die de informateurs benoemde
bij het vormen van een nieuwe
regering. sinds 2012 doet de
Tweede Kamer dit.

Monarchie
Ministeriële
verantwoordelijkheid
Onschendbaarheid
Informateur

ROL VAN DE KONING

In 1848 is de grondwet
veranderd en werd de koning
onschendbaar. De ministers
werden verantwoordelijk voor
wat de koning doet en zegt.

ROL VAN DE KONING

EERSTE KAMER

EERSTE KAMER

Tot 1848 was de koning erg
machtig. In 1848 is de grondwet
veranderd en werden de
ministers verantwoordelijk voor
wat de koning doet en zegt.

Monarchie
Ministeriële
verantwoordelijkheid
Onschendbaarheid
Informateur

ROL VAN DE KONING

Nederland is niet altijd een
monarchie geweest. Pas in 1815
kregen we de eerste ‘Oranjekoning’: Willem I. Kort daarvoor
hadden we ook al even een
Franse koning: lodewijk.

Monarchie
Ministeriële
verantwoordelijkheid
Onschendbaarheid
Informateur

ROL VAN DE KONING
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1814
1815
1848
1917

direct gekozen
Evenredige
vertegenwoordiging
Mannen en vrouwen
150 leden
Vroeger werd de Tweede Kamer
gekozen door de Provinciale
staten. sinds 1848 kiest de
bevolking de Tweede
Kamerleden rechtsreeks.

TWEEDE KAMER

Direct gekozen
Evenredige
vertegenwoordiging
Mannen en vrouwen
150 leden
In 1917 werd het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging
ingevoerd. Voor die tijd moest je
in een district de meeste
stemmen krijgen om gekozen te
worden.

Direct gekozen
Evenredige
vertegenwoordiging
Mannen en vrouwen
150 leden

Tot 1918 zaten er alleen mannen
in de Tweede Kamer. In 1917
kregen vrouwen passief
kiesrecht en in 1918 werd de
eerste vrouw gekozen.

TWEEDE KAMER

Direct gekozen
Evenredige
vertegenwoordiging
Mannen en vrouwen
150 leden

lange tijd bestond de Tweede
Kamer uit 100 leden. Dit is in
1956 verhoogd naar 150, mede
omdat Nederland ook steeds
meer inwoners kreeg.

In 1917 werd het algemeen
mannenkiesrecht ingevoerd.
Vrouwen kregen passief
kiesrecht en moesten nog tot
1919 wachten op actief
kiesrecht.

1814
1815
1848
1917

GROTE WIJZIGINGEN GRONDWET

In 1848 is de grondwet door
Thorbecke sterk gewijzigd. De
koning verloor veel macht; de
Tweede Kamer kreeg juist veel
meer invloed.

GROTE WIJZIGINGEN GRONDWET

TWEEDE KAMER

TWEEDE KAMER

In 1815 werd met de wijziging
van de grondwet de Eerste
Kamer opgericht. Dit was vooral
een wens van de Zuidelijke
Nederlanden.

1814
1815
1848
1917

GROTE WIJZIGINGEN GRONDWET

Na het verslaan van Frankrijk,
werd Nederland met deze
grondwet een land met een
machtige koning en een zwak
parlement.

1814
1815
1848
1917

GROTE WIJZIGINGEN GRONDWET
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gekozen burgemeester
Burgerinitiatief
Raadgevend referendum
Bindend referendum

censuskiesrecht
Opkomstplicht
Paciﬁcatie
Europees Parlement

In 1848 werd het
censuskiesrecht ingevoerd: je
had alleen stemrecht als je rijk
genoeg was. Het censuskiesrecht
is in 1917 helemaal afgeschaft.

VERKIEZINGEN

censuskiesrecht
Opkomstplicht
Paciﬁcatie
Europees Parlement
Vanaf 1917 was het verplicht om
op te komen dagen bij
verkiezingen. In 1970 werd die
plicht weer afgeschaft (waarna
de opkomst sterk daalde).

censuskiesrecht
Opkomstplicht
paciﬁcatie
Europees Parlement

Dit was een compromis: alle
mannen kregen stemrecht, en ‘in
ruil’ daarvoor werd het bijzonder
onderwijs ﬁnancieel
gelijkgesteld aan openbaar
onderwijs.

VERKIEZINGEN

censuskiesrecht
Opkomstplicht
Paciﬁcatie
Europees parlement

sinds 1979 stemmen we elke
5 jaar voor het Europees
Parlement. Tot die tijd zaten
sommige Tweede Kamerleden in
dat parlement.

sommige partijen willen dat
burgers met een bindend
referendum plannen en wetten
kunnen tegenhouden. Dit is nog
nooit ingevoerd in Nederland.

gekozen burgemeester
Burgerinitiatief
Raadgevend referendum
Bindend referendum

DIRECTE DEMOCRATIE

Tussen 2015 en 2018 was het
voor burgers mogelijk om een
raadgevend referendum aan te
vragen over wetten die al waren
aangenomen.

DIRECTE DEMOCRATIE

VERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN

sinds 2006 is het mogelijk om
met 40.000 handtekeningen een
onderwerp op de agenda van de
Tweede Kamer te plaatsen.

gekozen burgemeester
Burgerinitiatief
Raadgevend referendum
Bindend referendum

DIRECTE DEMOCRATIE

sommige partijen willen dat
burgers zelf hun burgemeester
kunnen kiezen. Hier is in 2002
mee geëxperimenteerd.

gekozen burgemeester
Burgerinitiatief
Raadgevend referendum
Bindend referendum

DIRECTE DEMOCRATIE

8

democratie-index
45 minuten

KORTE OMschRIjVINg WERKVORM

WaT dOET u?

De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met een vragenlijst die gebaseerd is op de echte Democratie-index. Elk
groepje rekent uit hoe democratisch Nederland volgens hen
is in een bepaalde periode van ons koninkrijk. U vergelijkt
de uitkomsten van de verschillende groepjes en trekt met de
klas een conclusie over het democratiseringsproces van
Nederland.

1. leg uit wat de Democratie-index is en leg de opdracht
uit. U deelt de klas straks op in groepjes en ieder
groepje krijgt een tijdvak. Met behulp van een vragenlijst die gebaseerd is op de echte Democratie-index,
moeten zij zelf beoordelen hoe democratisch Nederland
was in die periode. Er is niet altijd één juist antwoord.
Het is belangrijk dat de antwoorden beargumenteerd
kunnen worden.
2. Verdeel de klas in vijf groepjes en geef elk groepje de
achtergrondinformatie over de volgende periodes uit de
geschiedenis: 1815–1848, 1848–1919, 1919–1940,
1940–1945 en 1983-heden. geef de groepjes een paar
minuten de tijd om deze achtergrondinformatie te lezen.
Als de groepjes klaar zijn met lezen, wijst u aan ieder
groepje één periode toe waarover zij de vragenlijst gaan
invullen. Vervolgens deelt u de vragenlijst uit.
3. loop rond terwijl de leerlingen bezig zijn met de
opdracht en beantwoord eventuele vragen. Als alle
groepjes klaar zijn, vertelt u de leerlingen hoeveel
punten elk antwoord waard is (zie antwoordmodel). De
leerlingen tellen de punten op en delen het totaal door 5.
Zo komen ze op de score van hun periode.
4. Teken een graﬁek op het bord met de vijf periodes en de
cijfers 0 tot en met 10. laat ieder groepje hun berekende
score met een stip in de graﬁek aangeven. De graﬁek laat
nu het verloop van de democratisering van Nederland
zien.

lEERdOElEN
leerlingen leren een aantal belangrijke kenmerken van de
democratie kennen. Ook leren ze dat het meestal tijd kost
voor een land om democratisch te worden.

duuR
45 minuten

BENOdIgdhEdEN
Alle materialen vindt u op de volgende pagina’s:
n Voor ieder groepje een vragenlijst
n Voor ieder groepje achtergrondinformatie over de
toegewezen periode.
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VRagENlIjsT dEMOcRaTIE-INdEx
I VERKIEZINGSPROCES EN PLURALISME
1. Zijn de verkiezingen voor de wetgevende macht vrij en
eerlijk?
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
2. Is er algemeen kiesrecht voor alle volwassenen?
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de
campagneperiode?
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
4. Zijn burgers vrij om nieuwe politieke partijen en maatschappelijke organisaties op te richten?
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
5. Oppositiepartijen hebben een realistische kans om in de
regering te komen.
o Klopt
o Er is een tweepartijensysteem en naast die twee
partijen hebben andere partijen eigenlijk geen kans
om aan de regering deel te nemen.
o Klopt niet
II FUNCTIONEREN VAN DE REGERING
1. Door de machtenscheiding is er voldoende controle op
de macht van de regering.
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
2. Het regeringsbeleid wordt niet bepaald door het leger of
door buitenlandse machten.
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
3. De regering heeft gezag over het hele grondgebied van
het land.
o Klopt
o Klopt een beetje
o Klopt niet
4. Hoeveel komt corruptie voor?
o corruptie is geen groot probleem
o corruptie is een belangrijk probleem
o corruptie is op alle niveaus aanwezig

5. Percentage van mensen die veel vertrouwen in de
overheid hebben.
o Meer dan 40%
o 25–40%
o minder dan 25%
III POLITIEKE PARTICIPATIE
1. Hoe hoog is de gemiddelde opkomst bij verkiezingen
voor het parlement?
o Er is een opkomstplicht
o Altijd boven de 70%
o Tussen 50% en 70%
o Onder de 50%
2. Hoe groot is het percentage vrouwen in het parlement?
o Meer dan 20% van het aantal zetels
o 10–20% van het aantal zetels
o Minder dan 10% van het aantal zetels
3. Hoe groot is het percentage van de bevolking dat lid is
van een politieke partij?
o Meer dan 7%
o 4% tot 7%
o Minder dan 4%
o Iedereen moet verplicht lid zijn van een politieke
partij
o Er bestaan geen politieke partijen
4. Hoe groot is het percentage van de volwassen bevolking
dat kan lezen en schrijven?
o Meer dan 90%
o 70% tot 90%
o Minder dan 70%
IV DEMOCRATISCHE POLITIEKE CULTUUR
1. Hoe groot is het percentage van de burgers dat graag
een ‘sterke leider’ zou zien – een leider die zich niet druk
maakt om het parlement en de verkiezingsuitslagen?
o Minder dan 30%
o 30% tot 50%
o Meer dan 50%
2. Hoe groot is het percentage van de bevolking dat het
liefst zou willen dat het land bestuurd werd door experts
of technocraten, in plaats van door de regering?
o Minder dan 50%
o 50% tot 70%
o Meer dan 70%
3. Hoe groot is het percentage van mensen dat vindt dat
democratie beter is dan elke andere bestuursvorm?
o Meer dan 90%
o 75% tot 90%
o Minder dan 75%
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4. Is er een sterke traditie van scheiding tussen kerk en
staat?
o ja
o De kerk heeft hier en daar nog wat invloed op de
staat
o Nee
V BURGERLIJKE VRIJHEDEN
1. Er is een vrije pers.
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
2. Er is vrijheid van meningsuiting en je mag in het
openbaar protesteren tegen het beleid van de overheid.
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
3. Er zijn instituties voor burgers waar ze kunnen klagen
over het handelen van de overheid.
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet

4. Er is een onafhankelijke rechterlijke macht, die indien
nodig een uitspraak doet die tegen de overheid in gaat.
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
5. Iedereen mag vrijelijk zijn of haar godsdienst beoefenen,
privé en in het openbaar.
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
6. Alle burgers worden gelijk behandeld voor de wet.
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet
7. Burgers hebben grote persoonlijke vrijheid: iedereen
heeft het recht om te reizen, te studeren en het werk te
kiezen dat hem/haar aanstaat.
o Klopt helemaal
o Klopt een beetje
o Klopt niet

Onze periode:

Totaal aantal punten:

Totaalscore voor onze periode
(aantal punten gedeeld door 5):
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achTERgRONdINFORMaTIE OVER pERIOdEs

1815–1848: DE EERSTE JAREN VAN HET
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst
geweest door de Fransen. In 1815 was Nederland dus
net weer vrij en onafhankelijk. Willem I werd in 1815
ingezegend als de eerste koning van Nederland. België
werd bij Nederland gevoegd, ook al wilden de Belgen
dat zelf niet.
Koning Willem I had erg veel macht. Er was al wel een
Tweede Kamer, maar die had bijna niets te zeggen.
De Tweede Kamer werd ook niet direct door het volk
gekozen. Alleen mensen (of eigenlijk: mannen) die
veel geld hadden mochten stemmen voor de Provinciale staten, en die Provinciale staten kozen dan weer
de Tweede Kamer.
Katholieken hadden minder rechten onder de heerschappij van de protestantse koning Willem I. Willem
I beperkte ook de vrijheid van drukpers; hij vervolgde
uitgevers en journalisten wegens kritiek op zijn beleid.
In 1830 riepen de Belgen hun onafhankelijkheid uit.
Willem I stuurde het leger erop af, maar hij verloor.
België werd weer onafhankelijk. In 1840 trad Willem
I af. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Willem II.

1848–1917: MEER MACHT VOOR HET PARLEMENT
In 1840 was Willem II koning geworden. Net als zijn
vader wilde koning Willem II alle macht in handen
houden. Maar overal in Europa was er protest tegen
machthebbers. Ook in Nederland. Het Tweede Kamerlid
Thorbecke schreef een nieuwe grondwet, waardoor de
koning veel minder macht zou krijgen. Willem II was
tegen de nieuwe grondwet, maar omdat hij bang was
voor een revolutie, gaf hij in 1848 plotseling toch toe.
De ministers werden verantwoordelijk voor het beleid,
in plaats van de koning. De Tweede Kamer kreeg meer
macht en werd voortaan rechtstreeks door burgers
gekozen. Nog altijd mochten niet alle burgers stemmen:
je moest een man zijn en genoeg geld verdienen. Er
kwam meer openheid: journalisten mochten voortaan
schrijven over wat er in de Tweede Kamer gebeurde.
De regering mocht zich niet meer met de kerk
bemoeien (en andersom ook niet), maar de volgende
koning, Willem III, hield zich daar niet altijd aan.
In de periode tot aan 1917 eiste de bevolking steeds
meer rechten. Mensen verzamelden zich daarvoor in
belangengroepen: arbeiders, vrouwen, katholieken etc.
Er was inmiddels vrijheid van onderwijs, zodat de
katholieken hun eigen scholen mochten oprichten. Veel
mensen vonden dat iedereen stemrecht moest hebben:
niet alleen rijke mannen, maar iedereen boven de 23.

1917–1940: ALGEMEEN KIESRECHT
In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen
ingevoerd. Kort daarna, in 1919, mochten ook vrouwen
stemmen. Van 1917 tot 1970 gold er een stemplicht:
als je stemrecht had, was je meteen ook verplicht om
te gaan stemmen, anders kreeg je een boete.
Van 1914 tot 1918 woedde in Europa de Eerste Wereldoorlog. Nederland was bij deze oorlog neutraal en had
er daardoor weinig last van.
Van 1917 tot aan 1940 zaten er vooral katholieke en
de protestantse partijen in de regering. Vanaf 1929
ging het economisch heel slecht in Europa, ook in
Nederland hadden de mensen het moeilijk. In 1934
was er in Amsterdam een groot oproer waarbij de
overheid hard ingreep. Er vielen vijf doden.

1940–1945: OORLOGSTIJD
Toen de Duitsers Nederland in 1940 binnenvielen,
vluchtte de regering (de ministers en koningin Wilhelmina) naar groot-Brittannië. Nederland kwam onder
Duits bestuur te staan. De Tweede Kamer kwam niet
meer bij elkaar. joden werden vervolgd, alleen omdat
ze joods waren. Er was censuur: radio en kranten
mochten alleen nieuws brengen dat door de Duitsers
goedgekeurd was. Kunstenaars moesten lid worden
van een speciale bond en konden niet zomaar maken
wat ze wilden. Nederland werd economisch uitgebuit.
Mensen stierven van de honger. Mensen werden
zonder proces doodgeschoten of naar een concentratiekamp gestuurd.
1983-heden: ook sociale grondrechten in de grondwet
In 1983 kwamen naast de ‘klassieke’ grondrechten
(zoals vrijheid van meningsuiting), ook sociale grondrechten in de grondwet. De overheid kreeg daardoor
bijvoorbeeld de verplichting om zich in te zetten voor
werkgelegenheid, bestaanszekerheid en een schoon
milieu. In artikel 1 van de grondwet werd opgenomen
dat discriminatie verboden is.
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aNTWOORdMOdEl
In dit antwoordmodel hebben we de vragen en antwoorden uit
de democratie-index zo goed mogelijk gekoppeld aan vijf
periodes uit de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Vanzelfsprekend was er in het grootste deel van die
geschiedenis geen democratie-index. De antwoorden in dit
antwoordmodel zijn niet gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek, wel hebben wij geprobeerd de historische situatie
in dit antwoordmodel zo veel mogelijk te benaderen.
I VERKIEZINGSPROCES EN PLURALISME
1. Zijn de verkiezingen voor de wetgevende macht vrij en
eerlijk?
o Klopt helemaal (2) 1815–1848, 1848–1917,
1917–1940, 1983–nu
o Klopt een beetje (1)
o Klopt niet (0) 1940–1945
De verkiezingen na 1815 waren vermoedelijk doorgaans
vrij en eerlijk; het kiesrecht was alleen in het begin nog
heel beperkt. Om die reden zouden de eerste periodes ook
bij ‘klopt een beetje’ of ‘klopt helemaal niet’ kunnen
worden geplaatst. WOII hebben we bij ‘klopt helemaal niet’
geplaatst omdat er in die periode helemaal geen verkiezingen zijn gehouden.
2. Is er algemeen kiesrecht voor alle volwassenen?
o Klopt helemaal (2) 1917–1940, 1983–nu
o Klopt een beetje (1) 1848–1917
o Klopt niet (0) 1815–1848, 1940–1945
Tot 1919 hadden alleen mannen kiesrecht. Het aantal
mannen dat mocht stemmen werd geleidelijk uitgebreid,
onder andere door verlaging van de census. Vlak voor de
invoering van het algemeen mannenkiesrecht in 1917 had
ongeveer 70% van de mannen boven de 25 stemrecht.
3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de
campagneperiode?
o Klopt helemaal (2) 1983–nu, 1917–1940
o Klopt een beetje (1) 1848–1917
o Klopt niet (0) 1940–1945 (n.v.t.), 1815–1848 (n.v.t.)
De eerste politieke partij van Nederland werd in 1879
opgericht. De partijen hadden in het begin niet helemaal
gelijke kansen, de SDAP bijvoorbeeld werd benadeeld door
het censuskiesrecht.
4. Zijn burgers vrij om nieuwe politieke partijen en maatschappelijke organisaties op te richten?
o Klopt helemaal (2) 1917–1940, 1983–nu
o Klopt een beetje (1) 1848–1917
o Klopt niet (0) 1815–1848, 1940–1945
5. Oppositiepartijen hebben een realistische kans om in de
regering te komen.
o Klopt (2) 1983–nu, 1917–1940
o Er is een tweepartijensysteem en naast die twee
partijen hebben andere partijen eigenlijk geen kans
om aan de regering deel te nemen. (1) 1848–1917
o Klopt niet (0) 1940–1945 (n.v.t.), 1815–1848 (n.v.t.)
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De eerste politieke partij van Nederland werd opgericht in
1879, in de jaren daarna kwamen er andere partijen bij.
Sommige partijen hadden in de periode tot 1917 minder
kans, omdat er een meerderheidsstelsel was. Dat benadeelde kleine(re) partijen.
II FUNCTIONEREN VAN DE REGERING
1. Door de machtenscheiding is er voldoende controle op
de macht van de regering.
o Klopt helemaal (2) 1917 – 1940, 1983–nu
o Klopt een beetje (1) 1848–1917
o Klopt niet (0) 1815–1848, 1940–1945
2. Het regeringsbeleid wordt niet bepaald door het leger
of door buitenlandse machten.
o Klopt helemaal (2) 1815–1848, 1848–1917,
1917–1940, 1983–nu
o Klopt een beetje (1)
o Klopt niet (0) 1940–1945
3. De regering heeft gezag over het hele grondgebied van
het land.
o Klopt (2) 1848–1917, 1917–1940, 1983–nu
o Klopt een beetje (1) 1815–1848
o Klopt niet (0) 1940–1945
In de periode 1830–1839 had België zich feitelijk afgescheiden van Nederland, maar accepteerde Nederland dat
nog niet.
4. Hoeveel komt corruptie voor?
o corruptie is geen groot probleem (2) 1983–nu,
1848–1917, 1917–1940
o corruptie is een belangrijk probleem (1) 1815–1848
o corruptie is op alle niveaus aanwezig (0) 1940–1945
Voor de periodes 1815–1848, 1848–1917 en 1917–1940 is
deze vraag moeilijk te beantwoorden. 1940–1945: zwarte
handel, gesjoemel met voedselbonnen, enz.
5. Percentage van mensen die veel vertrouwen in de
overheid hebben.
o Meer dan 40% (2) 1983–nu, 1815–1848, 1848–1917,
1917–1940
o 25–40% (1)
o minder dan 25% (0) 1940–1945
Voor de periodes 1815–1848, 1848–1917 en 1917–1940 is
deze vraag moeilijk te beantwoorden.
III POLITIEKE PARTICIPATIE
1. Hoe hoog is de gemiddelde opkomst bij verkiezingen
voor het parlement?
o Er is een opkomstplicht (0) 1917–1940
o Altijd boven de 70% (2) 1815–1848, 1983–nu
o Tussen 50% en 70% (1) 1848–1917
o Onder de 50% (0) 1940–1945 (n.v.t.)
Op www.verkiezingsuitslagen.nl zijn veel opkomstcijfers te
vinden. In de periode 1848–1917 komt de opkomst soms
boven de 70% uit, maar vaak ligt de opkomst tussen de

50% en 70%. Tussen 1917 en 1970 gold een opkomstplicht.
In de Tweede Wereldoorlog waren er geen verkiezingen.
2. Hoe groot is het percentage vrouwen in het parlement?
o Meer dan 20% van het aantal zetels (2) 1983–nu
o 10–20% van het aantal zetels (1)
o Minder dan 10% van het aantal zetels (0) 1815–
1848, 1848–1917, 1917–1940, 1940–1945 (n.v.t.)
Zie de pagina “vrouwen in de Tweede Kamer” op de
website www.parlement.com voor het percentage vrouwen
in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer bleef het aantal
vrouwelijke leden tot 1971 steken op maximaal 5.
3. Hoe groot is het percentage van de bevolking dat lid is
van een politieke partij?
o Meer dan 7% (2) 1917–1940
o 4% tot 7% (1)
o Minder dan 4% (0) 1983–nu
o Iedereen moet verplicht lid zijn van een politieke
partij (0)
o Er bestaan geen politieke partijen (0) 1815–1848,
1848–1917 (deels), 1940–1945
De eerste politieke partijen ontstonden aan het einde van
de 19e eeuw. Zoals geschreven staat in het DNPP Jaarboek
1995. “Bij benadering bedroeg de organisatiegraad van
alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen in
1946 zo’n 15%; in 1956 12,5%; in 1967 6,7%; in 1977
4,4%; in 1986 3,5%; en in 1994 2,9%.” In de oratie van
prof. dr. G. Voerman (2012) staat dat de organisatiegraad
zowel eind 19de eeuw als eind 20ste eeuw laag was.
4. Hoe groot is het percentage van de volwassen bevolking
dat kan lezen en schrijven?
o Meer dan 90% (2) 1848–1917, 1917–1940,
1940–1945, 1983–nu
o 70% tot 90% (1) 1815–1848
o Minder dan 70% (0)
Volgens het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zou dit percentage al in 1800 boven de 80% zijn
geweest: “Gedurende de negentiende eeuw daalde het
analfabetisme in Nederland van een niveau van 20 procent
in 1800 naar bijna nul procent in 1900.”
IV DEMOCRATISCHE POLITIEKE CULTUUR
1. Hoe groot is het percentage van de burgers dat graag
een ‘sterke leider’ zou zien – een leider die zich niet druk
maakt om het parlement en de verkiezingsuitslagen?
o Minder dan 30% (2) alle periodes
o 30% tot 50% (1)
o Meer dan 50% (0)
Op deze vraag is eigenlijk geen antwoord te geven: er zijn
geen bronnen voor. Eventueel zou een antwoord beredeneerd kunnen worden: gezien de historische context is het
niet vreemd om te veronderstellen dat er in de periode
1917–1940 een groeiend deel van de bevolking verlangde
naar een sterke leider. Tegelijkertijd is de aanhang van de
NSB en de CPN in deze periode niet groot genoeg om een
percentage van meer dan 30% te veronderstellen.

2. Hoe groot is het percentage van de bevolking dat het
liefst zou willen dat het land bestuurd werd door experts
of technocraten, in plaats van door de regering?
o Minder dan 50% (2) alle periodes
o 50% tot 70% (1)
o Meer dan 70% (0)
Op deze vraag is eigenlijk geen antwoord te geven: er zijn
geen bronnen voor. Bij een beredeneerd antwoord lijkt het
logisch om te veronderstellen dat deze gedachte in de 19de
eeuw en voor de Tweede Wereldoorlog meer aanhangers
had dan na 1983. Desondanks kiezen we er hier voor alle
periodes 2 punten te geven.
3. Hoe groot is het percentage van mensen dat vindt dat
democratie beter is dan elke andere bestuursvorm?
o Meer dan 90% (2) 1983–nu
o 75% tot 90% (1) 1848–1917, 1917–1940, 1940–
1945
o Minder dan 75% (0) 1815–1848
Ook op deze vraag is eigenlijk geen antwoord te geven: er
zijn geen bronnen voor. Bij een beredeneerd antwoord lijkt
het logisch om te veronderstellen dat de populariteit van
democratie als bestuursvorm steeds groter is geworden.
4. Is er een sterke traditie van scheiding tussen kerk en
staat?
o ja (2) 1848–1917, 1917–1940, 1940–1945, 1983–nu
o De kerk heeft hier en daar nog wat invloed op de
staat (1) 1815–1848, 1848–1917
o Nee (0)
Toelichting: zie www.prodemos.nl/200jaarml
V BURGERLIJKE VRIJHEDEN
1. Er is een vrije pers.
o Klopt helemaal (2) 1983–nu
o Klopt een beetje (1) 1815–1848, 1848–1917,
1917–1940
o Klopt niet (0) 1940–1945
2. Er is vrijheid van meningsuiting en je mag in het
openbaar protesteren tegen het beleid.
o Klopt helemaal (2) 1983–nu
o Klopt een beetje (1) 1815–1848, 1848–1917,
1917–1940
o Klopt niet (0) 1940–1945
3. Er zijn instituties voor burgers waar ze kunnen klagen
over het handelen van de overheid.
o Klopt helemaal (2) 1983–nu
o Klopt een beetje (1) 1815–1848, 1848–1917,
1917–1940
o Klopt niet (0) 1940–1945
Toelichting: het instituut Nationale ombudsman bestaat in
Nederland sinds 1982
4. Er is een onafhankelijke rechterlijke macht, die indien
nodig een uitspraak doet die tegen de overheid in gaat.
o Klopt helemaal (2) 1917–1940, 1983–nu
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o Klopt een beetje (1) 1848–1917
o Klopt niet (0) 1815–1848, 1940–1945
Het heeft in Nederland heel lang geduurd voor het is gelukt
een onafhankelijke bestuursrechtspraak in het leven te
roepen. Wie kennis neemt van de geschiedenis, ziet dat al
in 1891 is geprobeerd de noodzaak van een onafhankelijke
rechtspraak voor overheidsbesluiten aan te tonen, maar
dat dit streven decennia lang is tegengehouden. De burger
moest er maar op vertrouwen dat de overheid juist zou
handelen, en dat de overheid zelf de rechtmatigheid en
doelmatigheid van haar handelen kon beoordelen en
daarom ook rechter in eigen zaak mocht zijn (Tweehonderd
jaar Rechters, onder redactie van M. W. van Boven en P.
Brood, 2–11, p.19).
Hoewel sinds het ontstaan van het koninkrijk de machtenscheiding in de grondwet is opgenomen, hadden koning
Willem I en Koning Willem II (tot 1844) de bevoegdheid te
beslissen of de rechter dan wel het bestuur mocht beslissen
in conﬂicten tussen een burger en de overheid over
bestuursbesluiten. Zo kon de koning immuniteit verlenen
aan de overheid (Grondrechten tegen, jegens en voor de
overheid, Mr. A.G. Maris, 2008, p.44).
5. Iedereen mag vrijelijk zijn of haar godsdienst beoefenen,
privé en in het openbaar.
o Klopt helemaal (2) 1848–1917, 1917–1940, 1983–nu
o Klopt een beetje (1) 1815–1848, 1848–1917, 1917–
1940
o Klopt niet (0) 1940–1945
Tot 1848 was de rooms-katholieke eredienst verboden; tot
1853 mocht de rooms-katholieke kerk geen bisschoppen
benoemen.
6. Alle burgers worden gelijk behandeld voor de wet.
o Klopt helemaal (2) 1983–nu
o Klopt een beetje (1) 1815–1848, 1848–1917, 1917–
1940
o Klopt niet (0) 1940–1945
Tot 1956 werden getrouwde vrouwen als handelingsonbekwaam gezien, zij mochten ook geen baan hebben bij de
overheid. (We beperken ons in deze toelichting even tot de
vrouwelijke burgers.)
7. Burgers hebben grote persoonlijke vrijheid: iedereen
heeft het recht om te reizen, te studeren en het werk te
kiezen dat hem/haar aanstaat.
o Klopt helemaal (2) 1983–nu
o Klopt een beetje (1) 1848–1917, 1917–1940
o Klopt niet (0) 1815–1848, 1940–1945
Na toelating van Aletta Jacobs tot de Universiteit
Groningen in 1871 is het aantal vrouwelijke studenten
langzaam gestegen. Dat vrouwen het recht hadden te
studeren, wil echter niet zeggen dat vrouwen tot aan de
Tweede Wereldoorlog gemakkelijk gebruik konden maken
van dat recht. Zie ook de opmerking over functies bij de
overheid hierboven. (We beperken ons in deze toelichting
even tot de vrouwelijke burgers.)
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TOTAALSCORES
Hieronder ziet u de cijfers die Nederland volgens onze berekening (in deze aangepaste Democratie-index met 25
vragen) zou krijgen in de aangegeven periodes, met daarachter voorbeelden van landen die in de Democratie-index
van 2017 vergelijkbare scores hebben:
o 1815–1848; ca. 17 punten:
3,4 | Egypte, Ethiopië
o 1848–1917; ca. 30 punten:
6 | Albanië, Ecuador
o 1917–1940; ca. 42 punten:
8,4 | Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk
o 1940–1945; ca. 7 punten:
1,4 | syrië, Tsjaad, Noord-Korea
o 1983–nu; ca. 48 punten:
9,6 | Ijsland, Noorwegen
Nederland scoort in de echte democratie-index lager (8,89)
dan in de vereenvoudigde versie die de leerlingen invullen.
Nederland staat in de echte index op de 11e plek.
TIPS
U kunt de opdracht voor leerlingen uitbreiden door ze de
antwoorden op onderstaande vragen op internet te laten
opzoeken:
1. Zoek op (Engelse) Wikipedia de Democratie-index van
2017 op. Wat voor cijfer kreeg Nederland? Hoe hoog
staan we op deze ranglijst?
Antwoord: Nederland kreeg in de echte Democratie-index
van 2017 een 8,89 en stond daarmee op de elfde plaats.
Nederland scoort in de echte Democratie-index lager dan in
de vereenvoudigde versie die de leerlingen invullen.
2. Welke landen hadden in 2017 ongeveer hetzelfde cijfer
dat Nederland had in de periode die jouw groepje
bestudeerd heeft?
Antwoord: Het antwoord dat de leerlingen geven is
afhankelijk van hun berekende score.
o 1815–1848 – waarschijnlijk komen landen als Egypte
en Ethiopië in de buurt van de score van Nederland in
dit tijdvak.
o 1848–1917 – waarschijnlijk komen landen als Albanië
en Ecuador in de buurt van de score van Nederland in
dit tijdvak.
o 1917–1940 – waarschijnlijk komen landen als Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk in de buurt van de score
van Nederland in dit tijdvak.
o 1940–1945 – waarschijnlijk komen landen als Syrië,
Tsjaad en Noord-Korea in de buurt van de score van
Nederland in dit tijdvak.
o 1983–nu – waarschijnlijk komen landen als IJsland en
Noorwegen in de buurt van de score van Nederland in
dit tijdvak.

3. Welke landen scoorden in 2017 hoger op de Democratieindex dan Nederland?
Antwoord: Noorwegen, IJsland, Zweden, Nieuw-Zeeland,
Denemarken, Ierland, Canada, Australië, Finland en Zwitserland scoorden in 2017 hoger dan Nederland.

4. Hoe hoog scoorde Nederland in 2006? En in 2011?
Wordt Nederland alsmaar democratischer of wordt het
ook wel eens minder?
Antwoord: In 2006 scoorde Nederland nog 9,66. In 2011
was dat al afgezakt naar 8,99. Op het gebied van verkiezingsproces, politieke participatie en burgerlijke vrijheden
had Nederland vroeger een 10, nu niet meer. Wellicht tellen
bedreigingen van politici mee en met betrekking tot het
verkiezingsproces was er gedoe over stemmachines en
problemen met hertellingen bij sommige papieren stemmingen. Denk verder ook aan de opkomst bij sommige
verkiezingen die is gedaald.
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9

de leuzenkraker
20 minuten

KORTE OMschRIjVINg WERKVORM
In deze werkvorm koppelen leerlingen historische verkiezingsleuzen aan het juiste aﬃche.

lEERdOEl
n leerlingen komen spelenderwijs in aanraking met
diverse (historische) politieke partijen en verkiezingsposters.
n leerlingen beseffen dat een verkiezingsposter niet altijd
veel over een partij zegt. Het is niet overduidelijk welke
leus bij welke partij hoort.
5.

duuR
20 minuten

BENOdIgd MaTERIaal
n PowerPointvoorstelling; deze vindt u door op
www.prodemos.nl/lesmateriaal te zoeken op de naam
van de werkvorm.
n Werkblad per leerling

6.

WaT dOET u?
1. Open de PowerPoint met de verkiezingsposters.
2. Vertel dat leerlingen een opdracht gaan maken over
verkiezingsposters. Introduceer het onderwerp kort:
Verkiezingsposters waren vroeger een groot onderdeel van
de campagne. Voordat televisie en internet bestonden
waren de posters een belangrijke manier om nieuwe
kiezers te bereiken. Ze werden gebruikt om de boodschap
van een partij duidelijk te maken. En om ervoor te zorgen
dat de partij meer bekendheid kreeg.
3. laat de volgende slide van de PowerPoint zien; hierop
staan de verkiezingsposters van de Tweede Kamerverkiezingen. Vraag aan de leerlingen: ‘Wat valt jullie op?’
4. leg, aan de hand van de antwoorden van de leerlingen
uit: Tegenwoordig staat op een verkiezingsposter vaak
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7.
8.

een foto van de lijsttrekker, de naam van de partij en een
verkiezingsleus. De verkiezingsposters lijken tegenwoordig best veel op elkaar, toch kun je nog wel het een
en ander aﬂeiden uit de posters. Zo heeft elke partij zijn
eigen kleuren. De PvdA en SP gebruiken graag de kleur
rood. D66, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en het
CDA gebruiken groen. De SGP en VVD gebruiken allebei
de kleuren oranje en blauw. En de ChristenUnie en de PVV
gebruiken blauw. Sommige partijen hebben logo’s met
een symbool erin. De SP heeft bijvoorbeeld in haar logo
een tomaat, de tomaat staat symbool voor protest. De
PVV heeft een meeuw, deze meeuw staat symbool voor
vrijheid.
laat de volgende slide van de PowerPoint zien. Vroeger
waren de posters heel anders. Er stonden tekeningen op
die een beeld moesten geven van de ideeën van een partij
en er werden veel symbolen gebruikt. Bijvoorbeeld de
staat als een schip dat op koers moet blijven – kiezers
moesten daarom de goede ‘kapitein’ kiezen (oftewel: de
goede partij/politicus). Of een arbeider die zich met een
hakbijl probeert te bevrijden van de armen van een
inktvis. De armen staan symbool voor het kapitalisme,
hongersnood en oorlogsleed.
leerlingen gaan nu een aantal verkiezingsposters
bekijken waarop we de leuzen hebben weggelaten. De
leerlingen bedenken welke leuzen op welke poster
horen te staan. Deel de werkbladen uit en geef leerlingen 10 minuten de tijd. De PowerPoint gebruikt u
pas weer bij de nabespreking.
Bespreek aan de hand van de PowerPoint de juiste
antwoorden.
Bespreek de opdracht na. Zeggen verkiezingsleuzen
veel over de opvattingen van een politieke partij?
Zijn de spreuken op de verkiezingsposters onderscheidend? Wat is het nut van een verkiezingsleus?

MEER INFORMaTIE
Op www.verkiezingsaffiches.nl vindt u nog meer
historische verkiezingsposters.

WERKBlad lEuzENKRaKER
VROUWEN
In 1919 kregen vrouwen kiesrecht. sindsdien richten partijen zich in de verkiezingscampagne soms speciﬁek op vrouwen.
Verbind de verkiezingsleus aan de juiste poster.

a

1. Ook vrouwen kiezen de .........,
in dienst van het gehele volk

B

c

2. Vrijzinnige vrouwen waakt, tegen
roode en zwarte overheersching

3. De vrouw die nadenkt stemt óók
.........

Antwoord: A = .........; B = .........; c = .........
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WONEN
Het thema ‘wonen’ komt ook terug bij verschillende partijen. Verbind de verkiezingsleus aan de juiste poster.

a

1. Uw eigen huis

B

2. Méér woningen

Antwoord: A = .........; B = .........; c = .........
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c

3. Méér vrijheid, Méér woningen

TOEKOMST
sommige partijen verwijzen in hun verkiezingscampagne naar de toekomst.

a

1. gezond gezin, krachtig volk

B

c

2. leg de toekomst in veilige handen

3. Zullen onze kinderen nog vogels in
de lucht en vissen in het water
zien?

Antwoord: A = .........; B = .........; c = .........
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VERVOER
Op veel posters is vervoer een belangrijk thema. soms staat een weg symbool voor iets, en soms gaat de poster ook echt
over nieuwe wegen of spoorwegen. Verbind de verkiezingsleus aan de juiste poster.

a

1. Komt eraan

B

2. Nieuwe wegen

Antwoord: A = .........; B = .........; c = .........
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c

3. De maatschappij op weg naar de
afgrond. Wie dit voorkomen wil,
stemt

SEKS EN POLITIEK
seks en politiek, gaat dat samen? Hieronder zie je drie
verkiezingsposters met een opmerkelijk verhaal.
De poster van de PsP uit 1971 werd in 2010 uitgeroepen tot
de beste verkiezingsposter sinds 1918. De poster staat
symbool voor de vrije jaren zestig. Maar de vrouw op de
foto wist toen ze op de foto ging helemaal niet dat ze op
een verkiezingsposter terecht zou komen. Zij deed de
fotoshoot voor sekstant, een tijdschrift van de Nederlandse
Vereniging voor seksuele Hervorming.

a

1. Duidelijk

Winny de jong deed in 2003 mee met de verkiezingen met
haar partij deconservatieven.nl. Tijdens de verkiezingscampagne poseerde Winny de jong in een pikante fotoshoot in
het mannenblad Panorama. Het is Winny de jong niet gelukt
een zetel te halen.
De vrije sekspartij deed in 1970 mee aan de Amsterdamse
gemeenteraadsverkiezingen. Ze wilden gratis seksuele voorlichting en gratis condooms voor iedereen. Het is de partij
niet gelukt om een zetel te halen.
Verbind de verkiezingsleus aan de juiste poster.

B

2. Eindelijk

c

3. Ontwapenend

Antwoord: A = .........; B = .........; c = .........
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aNTWOORdMOdEl
De antwoorden staan ook weergegeven in de bijbehorende
PowerPoint, deze kunt u in de klas laten zien.
VROUWEN
Antwoord: A = 2; B = 3; c = 1

WONEN
Antwoord: A = 3; B = 1; c = 2
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TOEKOMST
Antwoord: A = 1; B = 2; c = 3

VERVOER
Antwoord: A = 3; B = 1; c = 2
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SEKS EN POLITIEK
Antwoord: A = 2; B = 1; c = 3
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10

Welke democratie
past bij mij?

50 minuten

KORTE OMschRIjVINg VaN dE WERKVORM

haNdlEIdINg

leerlingen doen een test: ‘Welke democratie past bij mij?’
Door de vragen te beantwoorden bepalen ze hoe het ideale
democratische systeem er volgens hen uit zou moeten zien.
Als ze de vragen hebben ingevuld, kunnen ze aan de hand
van een puntensysteem bepalen welke bestuursvorm het
beste bij hen past: een representatieve democratie, een
democratie met een districtenstelsel of een directe democratie. Bij elke bestuursvorm wordt een voorbeeld van een
land gegeven waar dat systeem gebruikt wordt.

1. Kopieer voor alle leerlingen de test, en (los daarvan) de
toelichting.
2. laat de leerlingen hun antwoorden invullen.
3. Als iedereen klaar is, geeft u per onderdeel (A/B/c/D)
aan hoeveel punten de leerlingen per antwoord krijgen,
zodat de leerlingen zelf kunnen uitrekenen bij welk
systeem of land ze uitkomen. Ook de puntentelling kunt
u eventueel printen en uitdelen.
4. Per onderdeel laat u de leerlingen de toelichting lezen.
5. U bespreekt (opnieuw per onderdeel) de voor- en
nadelen van de verschillende systemen en de argumenten van de leerlingen voor of tegen bepaalde
bestuursvormen.

lEERdOEl
leerlingen beseffen dat er meerdere vormen van democratie
zijn (en dat elke vorm zijn voor- en nadelen heeft).

duuR
50 minuten
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TEsT: WElKE dEMOcRaTIE pasT BIj MIj?
soms lijkt het alsof er maar twee politieke systemen zijn:
democratie en dictatuur. Maar ook tussen democratieën zijn
veel verschillen. Doe de Democratietest en ontdek welk land
het beste bij jou past. In wat voor soort democratie voel jij
je het beste thuis?

Hieronder staan twintig uitspraken. Kruis aan of je het eens
of oneens bent met de uitspraak. Als je klaar bent met de
test, vertelt je docent hoe je je score kunt berekenen.

UITSPRAKEN
A.
1. Ik vind dat je bij de Tweede Kamerverkiezingen alleen moet kunnen stemmen op
iemand die bij je in de buurt woont.
2. je moet er bij verkiezingen niet op letten wat je van politici vindt als persoon.
Het gaat om de idealen. je kunt beter stemmen op een partij die je goed vindt.
3. Ook kleine partijen (die bij verkiezingen minder dan vijf zetels halen) moeten
in de Tweede Kamer komen.
4. Er zijn te veel partijen in de Tweede Kamer.
Twee of drie partijen zou beter zijn.
5. Het zou beter zijn als er maar één partij in de regering zat. Dan kan de winnende
partij na de verkiezingen meteen aan de slag, zonder eindeloze onderhandelingen.
B.
6. Ik vind dat de burgers van een gemeente zelf hun burgemeester
moeten kunnen kiezen.
7. Als de burgemeester fouten maakt, moeten de burgers hem kunnen afzetten
en een nieuwe kiezen.
8. Ik vind dat de burgers de minister-president moeten kunnen kiezen.
9. Ik vind dat de burgers de hoofdcommissaris van politie moeten kunnen kiezen.
10. Het zou slecht zijn als burgers via verkiezingen zouden kunnen bepalen wie er
rechter mag worden.
C.
11. Ik vind dat het volk via internet moet kunnen stemmen over alle belangrijke
politieke besluiten. Politici moeten dan doen wat het volk zegt. Dat is pas echte
democratie!
12. Politici moeten niet voortdurend naar de kiezers luisteren. Ze moeten zelf beslissingen nemen.
13. We moeten in dorpen en wijken politieke volksvergaderingen invoeren: iedereen
naar het marktplein en daar dan samen belangrijke beslissingen nemen.
14. Bij rechtszaken zou een aantal gewone burgers moeten meeluisteren en meebeslissen over de uitspraak.
15. Rechtspreken is een moeilijk beroep dat we aan onafhankelijke rechters moeten
overlaten.
D.
16. Het is goed als de regering voortdurend overlegt met belangenorganisaties. Dat
zorgt voor een stabiel bestuur waarin met iedereen rekening wordt gehouden.
17. Al dat gepraat in de politiek is nergens goed voor, dat gaat ten koste van duidelijkheid en daadkracht.
18. Politieke partijen moeten veel meer vasthouden aan hun eigen plannen. Nu is het
vaak niet duidelijk waar ze voor staan, met al die compromissen.
19. De minister-president moet een sterke leider zijn. Hij moet gewoon kunnen doen
wat hij wil, ook als andere partijen of organisaties het niet met hem eens zijn.
20.Als de regering een beslissing over de uitkeringen of het ontslagrecht wil nemen, is
het verstandig als ze eerst met vakbonden en werkgevers praten.
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EENS

ONEENS

SCORE

puNTENTEllINg
Hieronder kun je voor elke uitspraak zien hoeveel punten je
krijgt voor je antwoord.

a.
Eens

•
•
•

Zet de scores achter de uitspraken in de test.
Tel per onderdeel het aantal punten bij elkaar op.
Bekijk daarna de toelichting.

B.
Oneens

Eens

c.
Oneens

Eens

d.
Oneens

Eens

Oneens

1.

5

0

6.

5

0

11.

20

0

16.

0

5

2.

0

5

7.

5

0

12.

0

5

17.

5

0

3.

0

10

8.

15

0

13.

25

0

18.

5

0

4.

10

0

9.

15

0

14.

10

0

19.

5

0

5.

20

0

10.

0

15

15.

0

10

20.

0

5

Mijn totaal bij A is:

Mijn totaal bij B is:

Mijn totaal bij C is:

Mijn totaal bij D is:

TOElIchTINg
A. KIESSTELSEL
Verkiezingen zijn verkiezingen, zou je zeggen. Maar zo
simpel is het niet. In Nederland hebben we veel kleine
partijen, terwijl er in andere democratische systemen vaak
maar twee of drie grote partijen zijn. Dit verschil komt
vooral doordat ze daar een ander kiesstelsel hebben.
0 punten
Het Nederlandse kiesstelsel past helemaal bij jou!
In het Nederlandse stelsel hebben we een evenredige vertegenwoordiging.Bij ons systeem zijn er meerdere partijen. Nieuwe
partijen kunnen bij ons gemakkelijk in de Kamer komen.
Nadeel: na de verkiezingen duurt het lang voor er een nieuwe
regering is. Er is nooit één partij die zoveel stemmen heeft
gekregen dat ze alleen kan regeren. Er zitten altijd meer
partijen in de regering,die dus eerst moeten onderhandelen
over een regeerakkoord. Omdat partijen moeten samenwerken,
krijgt geen enkele partij ooit helemaal haar zin. Daarom doen
politici vaak een beetje vaag en voorzichtig: als ze precies
zeggen wat ze vinden, willen de andere partijen daarna
misschien niet meer met ze samenwerken.
Voordeel: iedereen heeft de kans om gehoord te worden, en
omdat de partijen altijd compromissen moeten sluiten, hoef je
niet bang te zijn dat de nieuwe regering alles compleet anders
gaat doen.
5 – 30 punten
jij bent niet helemaal tevreden met het Nederlandse
systeem. je kunt beter verhuizen naar Duitsland!
In Duitsland hebben ze ook een evenredige vertegenwoordiging, net als in Nederland, maar ze combineren het met een
districtenstelsel. Duitsers hebben bij verkiezingen twee
stemmen: een voor een speciﬁeke kandidaat uit hun eigen
regio, en een voor een landelijke partij. De tweede stem
bepaalt hoeveel zetels elke partij in de Bondsdag krijgt, de
eerste stem bepaalt welke kandidaten die zetels gaan bezetten.

Verder is er in Duitsland een ‘kiesdrempel’: partijen mogen
alleen in de Bondsdag (de Duitse Tweede Kamer) als ze meer
dan 5% van de stemmen hebben gekregen. Partijen als de SGP,
de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS en
Forum voor Democratie zouden in Duitsland niet in de Kamer
komen. In Duitsland zijn er hierdoor maar een paar grote
partijen. Toch is er nooit een partij die de absolute meerderheid heeft. De regering bestaat altijd uit een coalitie van
meerdere partijen.
Meer dan 40 punten
jij vindt het helemaal niks hier! In het Verenigd Koninkrijk
voel jij je vast veel beter thuis.
Het Verenigd Koninkrijk heeft een meerderheidsstelsel: een
districtenstelsel waarbij de kandidaat met de meeste stemmen
wint. De rest krijgt niks. Het land is opgedeeld in kiesdistricten. In elk district is er maar één winnaar, die krijgt dan
een zetel in het Lagerhuis, de Britse Tweede Kamer. Daarom
stemmen de mensen daar vooral op kandidaten van één van de
twee grootste partijen.
Nadeel: Kleinere partijen hebben er weinig kans, dus niet alle
meningen worden vertegenwoordigd in het Lagerhuis.
Voordeel: het is na de verkiezingen onmiddellijk duidelijk
welke partij de grootste is. Vaak is die partij dan zo groot, dat
ze in haar eentje kan regeren. In landen met dit stelsel zijn er
meestal grotere politieke verschillen, want de partijen hoeven
veel minder rekening te houden met elkaar. Ook in Frankrijk en
in de Verenigde Staten is er een meerderheidsstelsel.
B. DIRECT GEKOZEN BESTUURDERS
In alle democratische stelsels kiezen burgers hun eigen
politici. Maar in sommige landen kiezen burgers niet alleen
raadsleden en Kamerleden, maar ook de burgemeester, de
president en soms ook de hoofdcommissaris van de politie.
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0 punten
je vindt het Nederlandse stelsel prima zo. De burgemeester
wordt bij ons niet gekozen. De volksvertegenwoordiging
(Tweede Kamer, gemeenteraad en Provinciale staten) heeft
het hoogste gezag.
Voordeel: het is duidelijk wie in de gemeente ‘de baas’ is: de
gemeenteraad. De raadsleden zijn door het volk gekozen, dus
zíj bepalen wat er gebeurt. Ook als de burgemeester het er niet
mee eens is. Hetzelfde geldt bij de provincie en bij de Tweede
Kamer: uiteindelijk beslist altijd de gekozen volksvertegenwoordiging.
Nadeel: burgers kunnen geen directe invloed uitoefenen op
de keuze voor de mensen in het ‘dagelijks bestuur’ van de
gemeente en het land.
5–10 punten
jij wilt de burgemeester door de burgers laten kiezen.
Het voordeel is dat mensen zelf kunnen bepalen wie er in het
‘dagelijks bestuur’ van de gemeente zit. Maar wat gebeurt er
als de burgemeester en de gemeenteraad het oneens zijn?
Beide zijn door de burgers gekozen, dus wie is er dan de baas?
Zwitserland en de meeste gemeenten in Duitsland zijn beter
voor jou: daar mag het volk wel zelf de burgemeester kiezen.
In het Verenigd Koninkrijk kan het volgens de wet wel, maar er
zijn maar heel weinig gemeenten waar het ook echt gebeurt.
Meer dan 10 punten
jij bent voor het systeem van de Verenigde Staten:
burgers kiezen mensen voor bijna alle belangrijke
functies bij de overheid.
(In de Verenigde Staten zijn dat de president, de burgemeester,
rechters, de sheriff…. Als je 55 punten hebt wil jij dat ook
allemaal. Als je minder punten hebt wil je slechts een deel van
deze functionarissen kiezen.) Het parlement en de gemeenteraad hebben in de VS minder invloed dan in Nederland, omdat
ze de bestuurders niet kunnen afzetten (=ontslaan).
Voordeel: het volk heeft heel veel invloed.
Nadeel: het risico van politieke verlamming. Een gekozen
minister-president of burgemeester kan van een andere partij
zijn dan de meerderheid van het parlement of de gemeenteraad. Dat is lastig: als de regering iets wil doorzetten kan
het parlement dat tegenhouden, en andersom.
C. DIRECTE DEMOCRATIE
Mensen die voor ‘directe democratie’ zijn, vinden dat een
land pas een echte democratie heeft als burgers over alles
mee kunnen beslissen. Ze willen dat niet overlaten aan het
parlement. Nederland heeft geen directe, maar een representatieve democratie: het volk wordt gerepresenteerd (=’vertegenwoordigd’) door het parlement, de gemeenteraad en
Provinciale staten.
0 – 5 punten
jij vindt de representatieve democratie van Nederland goed
genoeg. je bent niet voor referenda en zelfbestuur van
dorpen en wijken. En burgers hoeven van jou niet mee te
beslissen bij rechtszaken.
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10 – 25 punten
jij bent niet helemaal tevreden met het Nederlandse systeem
van rechtspraak.
In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk worden burgers meer
betrokken bij de rechtspraak dan bij ons. Daar hebben ze bij
rechtszaken vaak een jury: een groep van gewone burgers die
meebeslist met de rechter over de schuld van de verdachte en
soms ook over de straf.
25 punten of meer
jij bent voor meer referenda en directe democratie. Zwitserland is dan een goed land voor jou, of de Amerikaanse staat
californië (Verenigde Staten). Daar worden vaak referenda
gehouden en in sommige dorpen komen burgers regelmatig
samen om te debatteren en te stemmen over van alles.
Bij rechtszaken zijn gewone burgers aanwezig, als jury en
ook als ‘lekenrechter’. Zij beslissen mee over de uitspraak.
Als je voor directe democratie bent, vind je politieke partijen
niet zo belangrijk. Je wilt het liefst dat alles zoveel mogelijk
door een meerderheid van individuele burgers wordt beslist.
In Nederland zijn veel politici en politieke partijen niet zo voor
referenda. Ze zijn bang dat burgers vaak niet genoeg weten om
een goede beslissing te nemen, en dat ze makkelijk te beïnvloeden zijn door reclameﬁlmpjes en nepnieuws. Nederland
had tussen 2015 en 2018 een raadgevend referendum, maar
dat is afgeschaft. In Nederlandse gemeenten worden wel soms
referenda gehouden.
D. POLITIEKE STIJL
Politieke stijl gaat over de manier waarop de politiek in een
land gevoerd wordt: voorzichtig en met veel overleg, of juist
brutaal en duidelijk. Wat heb jij liever?
0–5 punten
jij zit hier goed in Nederland, waar in de politiek veel wordt
overlegd en waar met iedereen rekening wordt gehouden.
In de meeste Noordwest-Europese landen (Scandinavië,
Duitsland) is er een evenredige volksvertegenwoordiging, met
meerdere partijen en coalitieregeringen. In veel van die landen
(Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België) overlegt de regering
voortdurend met maatschappelijke en economische belangenorganisaties. In deze landen gaat alles om overeenstemming
en overleg.
Voordeel: veel mensen zijn het eens met de besluiten, er is
draagvlak voor. Nadeel: de politieke besluiten zijn vaak het
resultaat van compromisvorming en daarom niet zo duidelijk.
10 punten of meer
jij voelt je in de Nederlandse politieke cultuur niet zo thuis.
jij bent voor heldere verhoudingen en sterk politiek leiderschap! Dat er dan ook veel mensen zijn die niet tevreden zijn,
is voor jou geen probleem, dat hoort erbij. je kunt maar
beter emigreren naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of
de Verenigde Staten. Zwitserland zou ook kunnen.
Voordeel: de politieke beslissingen zijn vaak heel duidelijk.
Het is ook duidelijk wie een beslissing neemt.
Nadeel: veel mensen zijn het niet eens met het besluit, en er
zijn vaak veel protesten en stakingen.

Het parlementaire jaar 2018–2019 staat in het
teken van 100 jaar algemeen kiesrecht. Speciaal
hiervoor is een website en een tentoonstelling
gemaakt met de naam ‘Ik vier mijn stem’.
Kijk op www.ikviermijnstem.nl en bezoek de
tentoonstelling in de Tweede Kamer, op werkdagen
tussen 10.00 en 17.00 uur.
Dit boekje met tien werkvormen is samengesteld
door ProDemos in opdracht van de Tweede Kamer.

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van
de democratie en rechtsstaat en laat zien wat
je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in
de gemeente, het waterschap, de provincie,
het land en Europa.
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