
 
 
 

 

Stemexamen  
 

Korte omschrijving 

De studenten worden ingedeeld in groepjes. Ze krijgen steeds een vraag van de gastdocent, 

die ze in 30 seconden moeten beantwoorden. Elk groepje schrijft het antwoord op een (half) 

A4. De gastdocent geeft aan wanneer de tijd om is. De studenten houden hun keuze omhoog. 

Met ieder goed antwoord verdient het groepje een post-it. 

 

Leerdoel 

 

 De studenten testen (en herhalen) hun politieke kennis. 

 

Duur 

10 minuten 

 

Benodigdheden  

 Stapel A4’tjes 

 Per groepje een dikke stift 

 PowerPoint Stemexamen 

 Post-its  

 

Hoe gaat u te werk? 

 

Stap 1 

Verdeel de studenten in groepen (3 á 4 studenten), geef iedereen een paar A4’tjes en start de 
PowerPoint Stemexamen. 

 

Stap 2 

Vertel dat dit een ‘stemexamen’ is. Welk groepje weet het meest? Leg uit dat de studenten 

straks een paar vragen krijgen, die ze met hun groepje moeten beantwoorden. Het is de 

bedoeling dat er zacht (!) wordt overlegd en dat ze het juiste antwoord op het A4’tje schrijven. 
Hiervoor hebben ze maar een paar seconden de tijd. 

 

Stap 3 

Stel de eerste vraag en bepaal hoeveel seconden (maximaal 30) u de studenten hiervoor geeft. 

Stop de tijd door te vragen of ze de stift neerleggen. De groepjes die een goed antwoord 

hebben opgeschreven, verdienen een post-it op hun tafel.  

 

Stap 4 

Tel na afloop hoeveel post-its de groepjes hebben binnengehaald en roep een winnaar uit.  

 

NB: Er zijn A, B en C-vragen. De moeilijkheidsgraad loopt op van A via B naar C. Achter elke 

vraag staat daarnaast ook nog een aanduiding van de moeilijkheidsgraad, uitgedrukt in 1,2 of 3 

sterren (1 is makkelijk, 3 is moeilijk). De antwoorden die hieronder cursief staan, zijn goed. 

Geef indien nodig een korte uitleg.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Antwoordmodel Stemexamen 

 

A – Vragen:  

 

1. Hoe oud moet je zijn om te mogen stemmen? *  

a 16 jaar 

b 18 jaar 

c 21 jaar 

 

2. Hoeveel leden heeft de Tweede Kamer? *  

a 150 

b 175 

c 250 

 

3. De Tweede Kamer kan ** 

a wetten maken en veranderen 

b alleen wetten veranderen 

c alleen wetten van de regering goedkeuren of afkeuren 

 

4. Wat is de belangrijkste wet van ons land? *  

a De Algemene Bijstandswet 

b De Kieswet 

c De Grondwet 

 

5. Waaruit bestaan de Staten-Generaal? ** 

a Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 

b Ministers en staatssecretarissen 

c Eerste en Tweede Kamer 

 

B – Vragen: 

 

6. Hoe noem je het recht om gekozen te worden? ** 

a Gedwongen kiesrecht  

b Passief kiesrecht 

c Actief kiesrecht 

 

7. Hoe noem je iemand die in de verkiezingscampagne als leider en belangrijkste 

woordvoerder van een partij optreedt? ** 

a Fractieleider 

b Lijsttrekker 

c Lijstaanvoerder 

 

8. Wie vormen samen de regering van ons land? *** 

a De ministers en staatssecretarissen 

b De koning en de ministers 

c De Eerste en Tweede Kamer  

 

9. Hoe noem je iemand die als stemmentrekker onderaan de kandidatenlijst  

van een partij staat? ** 



 
 
 
a Hekkensluiter 

b Stemmentrekker 

c Lijstduwer 

 

 

 

10. Kun je iemand anders voor je laten stemmen? ** 

a Nee, stemmen is strikt persoonlijk 

b Ja, alleen je naaste familieleden 

c Ja, dat heet stemmen bij volmacht 

 

11. Wie kiest (of kiezen) de leden van de Eerste Kamer? *** 

a De leden van Provinciale Staten 

b De leden van de Tweede Kamer 

c De regering 

 

12. Heeft de koning stemrecht? *** 

a Nee, de koning moet neutraal zijn 

b Ja, maar alleen voor de Tweede Kamer 

c Ja, de koning heeft gewoon stemrecht 

 

13. Wanneer spreken we van een coalitieregering? ** 

a Bij een regering die gevormd wordt door vijf of meer partijen 

b Als twee of meer partijen in de Tweede Kamer de regering steunen  

c Als drie of meer partijen in de Tweede Kamer de regering steunen 

 

14. De Eerste Kamer kan… ** 

a wetten maken of veranderen 

b alleen wetten veranderen 

c alleen wetten goed- of afkeuren 

 

15. Hoe noem je de overeenkomst op grond waarvan partijen gezamenlijk een regering 

vormen? *** 

a Beginselakkoord 

b Regeerakkoord 

c Regeringsdocument 

 

16. Bij de verkiezingen stemmen we allemaal weer met een potlood omdat… *** 

a de stemmachine te duur is 

b de stemmachine fraudegevoelig is 

c de stemmachine verkeerde uitslagen geeft 

 

17. Verkiezingen worden meestal om de vier jaar gehouden. Bij welke verkiezingen is dat om 

de vijf jaar? *** 

a Provinciale Staten 

b Europees Parlement 

c Waterschappen 

 

C – vragen  

 

18. Hoe heet de kaart of pas waarmee je in elk stembureau in je gemeente kunt stemmen? 

*** 

a Stempas 

b Stembiljet  



 
 
 
c Oproepingskaart 

 

19. Mag je als dakloze ook stemmen? *** 

a Ja, mits ten minste twee jaar geregistreerd als dakloze  

b Nee 

c Ja, mits ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie 

 

20. Hoe wordt de Eerste Kamer ook wel genoemd? *** 

a Kabinet 

b Algemene Rekenkamer 

c Senaat 

 

21. De Tweede Kamer kan… ** 

a nieuwe verkiezingen uitschrijven  

b de ministers kiezen 

c de regering naar huis sturen 

 

22. Hoeveel stemmen mag je maximaal uitbrengen? *** 

a Eén (eigen stem) 

b Drie (eigen stem + 2 volmachten) 

c Vier (eigen stem + 3 volmachten) 

 

23. Sinds wanneer is het niet meer verplicht om naar het stembureau te komen? *** 

a 1815 

b 1900 

c 1970 

 

24. In welk jaar werd het actief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd? **(*)  

a 1917 

b 1918 

c 1919 

 

25. Wat gebeurt er met een blanco stem? *** 

a Een blanco stem is een ongeldige stem en wordt niet meegeteld bij het bepalen van de 

opkomst 

b Een blanco stem wordt meegeteld bij het bepalen van de opkomst, maar telt niet mee bij 

de uitslag van de verkiezingen 

c Een blanco stem wordt geweigerd door het stembureau 

 


