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Tips: Bondsdagverkiezingen 2021 

Heeft u behoefte aan meer achtergrondinformatie over de Bondsdagverkiezingen of over Duitsland? 

Dan volgen hieronder enkele tips. Bij overige vragen rondom de Duitse Bondsdagverkiezingen kunt u 

contact opnemen met Trixie Hölsgens van de Onderwijsafdeling van het Duitsland Instituut 

Amsterdam: t.holsgens@uva.nl 

 

Daarnaast is het materiaal ook in het Duits beschikbaar op de website 

https://duitslandinstituut.nl/lesmateriaal  

 

Websites 

Nederlandse websites: 

• Webdossier over het Duitse kiesstelsel, van ProDemos:  

https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2020/02/Kiesstelsel-Duitsland-2020-PDF.pdf  

• Webpagina over de Duitse verkiezingen, van het Duitsland Instituut: 

https://duitslandinstituut.nl/thema/201/verkiezingen-2021  

 

Duitse websites: 

• Stemhulpen voor de Duitse verkiezingen (in het Duits): 

o https://www.bundeswahlkompass.de/ 

o https://www.wahl-o-mat.de/bundestagswahl2021/app/main_app.html 

o http://www.spiegel.de/netzwelt/web/bundestagswahl-2017-fuenf-alternativen-

zum-wahl-o-mat-a-1163439.html  

• Website voor scholieren van publieke zender ZDF: https://www.zdf.de/kinder  

• Website voor scholieren van de Bondsdag, het Duitse parlement: http://www.mitmischen.de   

• Websites van de Bundeszentrale für politische Bildung (BpB), de Duitse zusterorganisatie van 

ProDemos: 

o Verkiezingsdossier: https://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswahlen/ 

Lesmateriaal: http://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/wahl-o-mat-im-

unterricht/  

o Hoe werken de verkiezingen: https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahlen-in-

deutschland/  

 

Publicatie 

• Hoe werken de Duitse verkiezingen? (pdf, in eenvoudig Duits): http://www.bundestagswahl-

bw.de/einfach_erklaert_waehlen_btw.html  

 

Film 

• Die Welle 

In deze film uit 2008 staat de vraag centraal of ook nu een dictatuur in Duitsland nog 

mogelijk is. Hoewel zijn leerlingen een dictatuur in Duitsland niet meer voor mogelijk 
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houden, start gymnasiumdocent Rainer Wenger een experiment waarbij hij zijn klas binnen 

een week in een microdictatuur verandert. Slechts een minderheid verzet zich tegen 

Wengers optreden. De klas formeert zich tot een serieuze beweging die de naam 'Die Welle' 

draagt. Al na enige dagen escaleert het experiment.  

Lesmateriaal: http://www.duitslandweb.nl/onderwijs/lesmateriaal/2012-

2013/geschiedenis/Die+Welle.html   

 

Boeken 

• Over de erfenis van de Duitse geschiedenis in de actualiteit:  

https://duitslandinstituut.nl/de-erfenis-van-de-20ste-eeuw-in-de-duitse-actualiteit 

 

• Achtergronden Duitse geschiedenis:  

https://duitslandinstituut.nl/publicaties/duitsland-1918-1991-onderwijseditie 

https://duitslandinstituut.nl/publicaties/de-vleugels-van-de-adelaar  

 

• Over Angela Merkel:  

https://www.athenaeum.nl/boek/?authortitle=michele-de-waard/angela-merkel--

9789462985728 

 

Museum 

• Haus der Geschichte Bonn 

http://www.hdg.de/bonn  

 

Podcasts  

• over de Duitse actualiteit 

https://duitslandinstituut.nl/podcast-achtung-duitse-updates 

 

• YouTube-kanaal DIA 

https://www.youtube.com/watch?v=q7Dlj_paUcs&list=PLpttXzrPmcqly6X2p0UHZOOUH8pAgpJJB  

 

• Over de Duits-Nederlandse betrekkingen:  

https://duitslandinstituut.nl/artikel/44388/gesprek-duitsland-en-nederland-in-europa  
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