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Infographic: De uitslag  
 

 

Korte omschrijving werkvorm 

Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de 

verkiezingsuitslag. 

 

Leerdoel  

Kennis opdoen over peilingen en over de verkiezingsuitslag. 

 

Bronnen 

eenvandaag.nl; nrc.nl; nos.nl 

 

NB: De uitslag die op de avond van de verkiezingsdag in de media wordt gepresenteerd, is een 

voorlopige, niet-officiële, uitslag. Deze is gebaseerd op sneltellingen van de stembureaus. 

Hierbij is geen rekening gehouden met uitgebrachte voorkeurstemmen. Het centraal 

stembureau (de Kiesraad) stelt de officiële uitslag zo snel mogelijk vast in een openbare zitting. 

Dat zal zijn op dinsdag 21 maart om 16.00 uur.  

 

Duur 

ca. 30  minuten 

 

Handleiding 

 

1. Projecteer de grafieken op een scherm. Met Adobe Acrobat kunt u met Ctrl+L de 

modus ‘volledig scherm’ inschakelen. 
2. Stel bij de grafieken onderstaande vragen.  

 

Vragen bij de grafieken 

De nummers verwijzen naar de nummers boven de grafieken. 

 

1. Weet iemand wat de (voorlopige) uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is? 

 

VVD 

PVV  

SP 

D66 

CDA 

GroenLinks 

PvdA 

CU 

SGP 

50plus 

PvdD 

Denk 

FvD 
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2. A. We vergelijken nu de uitslag van 2017 met die van 2012. Valt iemand iets op? 

 

 Voor de SGP en ChristenUnie verandert er niets. 

 De VVD verliest 8 zetels, maar is nog steeds veruit de grootste partij. 

 De PvdA verliest heel veel zetels (29) 

 De PVV, het CDA en D66 zijn ongeveer even groot. 

 GroenLinks wint 10 zetels 

 8 partijen winnen zetels en 3 partijen verliezen zetels. 

 Bestaande partijen blijven allemaal in de Kamer (11) en we krijgen er twee 

partijen bij (DENK en Forum voor Democratie).Zo krijgen we 13 politieke 

partijen in de Tweede Kamer 

 Zowel absoluut als procentueel zijn er grote verschuivingen vergeleken met de 

uitslag van 2012. 

 

B. Optioneel: partijen worden soms aangeduid als links of rechts. En als progressief of 

conservatief. Kun je iets zeggen over de uitslag, waarbij je gebruik maakt van deze  

begrippen? 

 De linkse partijen SP, PvdA, PvdD, DENK en GroenLinks hadden in 2012 samen 

59 zetels. Nu hebben ze gezamenlijk slechts 45 zetels. Een flinke daling. 

 De conservatief, christelijke partijen SPG en de ChristenUnie houden een gelijk 

aantal zetels 

 

3.  A. Wat valt op? 

 

 De trends die de peiling liet zien, zie je terug in de uitslag. 

 Alleen bij 4 kleine partijen voorspelde de peiling precies de juiste uitslag 

 De peiling voorspelde 26 zetels voor de VVD, terwijl de VVD in de (voorlopige) 

uitslag 33 zetels haalt. Een verschil van maar liefst 7 zetels. 

 GroenLinks en de PvdA flink minder zetels dan voorspeld.  

 

B. Waarom denk je dat de peiling afweek van de uitslag? 

 

i. Hier zijn verschillende redenen voor te geven. Het basisidee van een 

peiling is dat je een representatieve steekproef doet onder een groep 

kiesgerechtigde Nederlanders, die zo is samengesteld dat hun antwoorden 

staan voor wat alle Nederlanders zouden invullen. De miniatuurversie dus 

van de werkelijkheid. Sommige bureaus werken al vanaf 1000 à 1500 

deelnemers, anderen met veel grotere groepen. De grootte van de groep is 

belangrijk om kleinere foutmarges te krijgen, maar het belangrijkste bij 

peilen is dat je een representatieve groep hebt. En hier zit vaak het 

knelpunt. De meeste peilingbureaus maken geheel of gedeeltelijk gebruik 

van mensen die zichzelf aanmelden om mee te doen met een steekproef. 
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Dat maakt de steekproef minder willekeurig. De mensen die zich aanmelden 

hebben een motivatie, een reden om mee te doen en alleen dat feit al kan 

de uitslag minder representatief maken dan wanneer ze uitgeloot zouden 

zijn. Daarnaast maakt ook het opkomstpercentage bij de verkiezingen uit. In 

Nederland is  80,4% van de stemgerechtigden zijn stem gaan uitbrengen. Bij 

een peiling wordt soms ook de mening van niet-stemmers gepeild.  

 

C. Partijen zeggen na een verkiezingsuitslag bijna altijd dat ze blij zijn met de uitslag. 

Ze zetten hun partij immers graag in een positief daglicht. Bedenk wat de 

(positieve) reactie van iedere partij kan zijn geweest op de uitslag.  

 

i. PVV: men schatte eerder in dat de PVV de grootste partij kon worden 

en dat een nek-aan-nekrace met de VVD zou plaatsvinden. Uiteindelijk 

kreeg de VVD 33 zetels en de PVV er 20. Geert Wilders twitterde op 15 

maart na de uitslag: “We hebben zetels gewonnen! Eerste winst is 
binnen! 

ii. SP: Haalde een zetel minder dan in 2012 en minder dan in de peilingen 

voorspeld werd. Emile Roemer twitterde op 16 maart: “Dankzij 1 
miljoen stemmers en de inzet van duizenden SP’ers hebben we nog een 

flinke inhaalslag gemaakt’. Een andere SP’er twitterde: “Heel mooi. SP 
de grootste partij op links”. 

iii. D66: wint 7 zetels t.o.v. 2012. D66 haalt minder zetels dan de VVD en 

de PVV en evenveel zetels als het CDA. 

Op 14 maart twitterde de campagneleider “Peilingwijzer dag voor de 

verkiezingen. Vier partijen kunnen de grootste worden: PVV, VVD, CDA 

én D66.” Na de verkiezingen schrijft Pechtold op twitter: “Stralende 
ochtend! Nog heel even genieten van onze historische winst. Vanaf 

vanmiddag de knop om: aan de slag voor Nederland!” 

iv. VVD: Ging van 42 zetels in 2012 naar 33 zetels in 2017. Een verlies van 

meer dan 20%.  De VVD twittert: “Wat geweldig! Bedankt voor jullie 
steun.” 

v. CDA: behaalt 6 zetels meer dan in 2012. De partij hoopte, net als de 

PVV, VVD en D66 de grootste partij te worden. Het CDA haalde minder 

zetels dan de VVD en de PVV en evenveel zetels als D66. Het CDA  zegt 

op twitter: “Vanavond vieren we feest. Na geweldige campagne 
behoren we tot de grote winnaars van de verkiezingen”. 

vi. GroenLinks: groeit van 4 naar 14 zetels. Wint wel minder zetels dan 

voorspeld in peilingen. GroenLinks schrijft op Twitter: ”Het is een 
historische avond. We hebben een overwinning geboekt om trots op te 

zijn. Maar we zijn pas net begonnen”.  
vii. CU: Haalt evenveel zetels als in 2012. Haalt 1 zetel minder dan in de 

peilingen voorspeld. De ChristenUnie retweet: “Winst zet door bij de 

ChristenUnie. Op dit moment 349.158 stemmen (3,4%) in 2017 ten 

opzichte van 283.429 stemmen (3,1%) in 2012.” 
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viii. SGP: geen winst, maar ook geen verlies. Kees van der Staaij twitterde 

o.a.: ‘Dankbaar gevoel op deze morgen:  

- dat we ook met fors hogere opkomst de drie zetels hielden 

- Dat we opnieuw in stemmenaantal doorgroeien”.  
ix. PvdD: haalde in 2012 2 zetels. In de voorlopige uitslag halen ze 5 

zetels, zoals ook voorspeld in de peilingen. De partij twittert: “Dank 
aan iedereen die deze fantastische uitslag mede mogelijk heeft 

gemaakt. Wij zijn trots op ons #PlanB!”.  
x. DENK: deed voor het eerst mee met de verkiezingen en haalde 3 zetels. 

Dit is 1 zetel meer dan voorspeld in de peilingen. Kuzu schrijft “Op 15 
maart 2017 hebben wij geschiedenis geschreven”.  

i. Forum voor Democratie: deed voor het eerst mee met de verkiezingen 

en haalt twee zetels. Eerder zei lijsttrekker Baudet dat de partij ten 

minste op 6 zetels kon rekenen. Na de verkiezingen twitterde de partij: 

“We hebben een voet tussen de deur”. 
ii. 50Plus: haalde in 2012 2 zetels en haalt er nu 4, veel minder dan de 

eerder voorspelde 14 zetels. De lijsttrekker Henk Krol deed een 

vreugdedans vanwege de verdubbeling van het aantal zetels. 

iii. PvdA: deze partij ging van 38 zetels naar 9 zetels. Het verlies was nog 

iets groter dan voorspeld in de peilingen. Van de PvdA hebben we geen 

positieve berichten gevonden. Wel zei Asscher: “Onze idealen zijn de 

moeite waard om voor te strijden en er komen altijd weer nieuwe 

campagnes en verkiezingen." 
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1. De verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017 
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2. De verkiezingsuitslag van 2012 en 2017 vergeleken 
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De uitslag in 2012, de peiling van Peilingwijzer van 14 maart 2017 en de (voorlopige) uitslag van 2017 
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