
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Verkiezingsuitslag 

 

Verdieping: Vergelijk de verkiezingsuitslag 
 

Korte omschrijving werkvorm 

In deze opdracht vergelijken leerlingen de verkiezingsuitslagen met de uitslagen van de 

Scholierenverkiezingen.  Ook vergelijken ze de uitslag van de gemeente waarin de school staat 

met de verkiezingsuitslagen in een andere gemeente naar keuze. Welke overeenkomsten zijn er 

tussen de Scholierenverkiezingen en de echte verkiezingen? En welke verschillen zijn er tussen 

gemeenten onderling? 

 

Let op: Voor deze opdracht moeten de leerlingen gebruik kunnen maken van het internet. 

 

Leerdoelen 
 Leerlingen zien de verschillen en overeenkomsten tussen het stemgedrag van 

volwassenen en scholieren en trekken daar conclusies uit.  

 Leerlingen leren elementaire statistische informatie interpreteren. 

 

Bronnen 

www.scholierenverkiezingen.nl  

www.nos.nl  Uitslag raadsverkiezingen:  

http://nos.nl/dossier/600668-gemeenteraadsverkiezingen/tab/879/uitslagen/  

 

Duur 

Ca. 30 minuten 

 

Handleiding 

 

1. Kopieer de werkbladen voor iedere leerling.  

 

2. Vertel de leerlingen dat er van 12 t/m 18 maart ook Scholierenverkiezingen waren voor 

de gemeenteraad. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen het stemgedrag 

van volwassenen en scholieren? 

 

3. Deel de werkbladen uit en laat de leerlingen de opdrachten maken. Loop rond om vragen 

te beantwoorden en leerlingen op weg te helpen.  

 

4. Bespreek - als iedereen klaar is - de antwoorden na. Omdat de werkvorm gebruikt kan 

worden in verschillende gemeenten is er geen antwoordmodel. Zoek voordat u de 

werkvorm gaat doen de zetelverdeling in uw gemeente alvast op, en ook de uitkomsten 

van de Scholierenverkiezingen in uw gemeente. Verder mogen de leerlingen zelf hun 

gegevens verzamelen.  

  

  

http://www.scholierenverkiezingen.nl/
http://www.nos.nl/
http://nos.nl/dossier/600668-gemeenteraadsverkiezingen/tab/879/uitslagen/


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Verkiezingsuitslag 

 

Werkblad 1: Vergelijking met Scholierenverkiezingen 
 

1. Gebruik tabel 1. 

a. Vul de naam van de gemeente in waar jouw school staat. 

b. Vul het totaal aantal zetels in de gemeenteraad in.   

c. Vul bij kolom 1 in welke partijen er in deze gemeente hebben meegedaan aan de 

verkiezingen.  

 

Gemeente:  Zetels in de gemeenteraad: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

Partijen Zetels in de 

gemeenteraad 

%  Scholieren-

verkiezingen 

Zetels Scholieren-

verkiezingen 

Verschil in 

zetels 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TABEL 1: Verkiezingen en Scholierenverkiezingen 

 

2. Ga naar http://nos.nl/dossier/600668-gemeenteraadsverkiezingen/tab/879/uitslagen/ en 

zoek de verkiezingsuitslag van jouw gemeente op.  

a. Schrijf de nieuwe zetelverdeling in kolom 2.  

b. Ga naar http://uitslagen.scholierenverkiezingen.nl en zoek de uitslagen van de 

Scholierenverkiezingen in jouw gemeente (zie links bovenin: uitslagen  gemeente). Vul 

in hoeveel procent van de stemmen de partijen behaald hebben (kolom 3). 

c. Bereken hoeveel zetels de partijen zouden hebben als de scholieren het in de gemeente 

voor het zeggen zouden hebben (kolom 4).  

 

Het aantal zetels berekenen gaat zo:  

a. Deel het totaal aantal geldige stemmen door het aantal zetels in jouw gemeente. 

Dit getal is de kiesdeler. 

b. Deel het aantal stemmen dat een partij heeft gekregen door de kiesdeler. 

c. Rond de uitkomst af naar beneden, en je hebt het aantal zetels dat die partij 

krijgt. 

(In werkelijkheid is de berekening nog wat ingewikkelder. Je houdt nu namelijk 

nog restzetels over, en die moeten ook nog verdeeld worden. De partijen die het 

dichtst bij een extra zetel zitten, kunnen er meestal nog eentje bij krijgen.) 

 

d. Schrijf in de laatste kolom op hoeveel zetels de partijen meer (+) of minder (-) zouden 

hebben gehaald als de scholieren het in de gemeente voor het zeggen zouden hebben.  

http://nos.nl/dossier/600668-gemeenteraadsverkiezingen/tab/879/uitslagen/
http://uitslagen.scholierenverkiezingen.nl/


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Verkiezingsuitslag 

 

e. Welke conclusie(s) kun je trekken over het verband tussen de Scholierenverkiezingen en 

de echte verkiezingen? 

o Scholieren stemmen vrijwel hetzelfde als volwassenen. 

o Scholieren kiezen vaker voor lokale partijen dan volwassenen. 

o Scholieren kiezen vaker voor landelijke partijen dan volwassenen. 

o Scholieren stemmen vaker op de huidige coalitiepartijen uit de landelijke politiek (VVD 

en PvdA). 

o Anders nl: …. 
 

3. Op de website www.scholierenverkiezingen.nl/Geschiedenis staat:  

Winst en verlies van de partijen vertonen bij Scholierenverkiezingen in grote 

lijnen eenzelfde patroon als bij echte verkiezingen. Wel zijn de verschuivingen bij 

de Scholierenverkiezingen heftiger: een partij die sterk wint, wint onder 

scholieren nog sterker. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de verliezende partijen. 

 

Op http://uitslagen.scholierenverkiezingen.nl/  kun je de uitslag van de Scholieren-

verkiezingen voor de gemeenteraad in 2014  vergelijken met die van 2010.  

 

a. Klopt bovenstaande analyse over winst en verlies ook bij deze 

gemeenteraadsverkiezingen?  

b. Geef twee argumenten voor je antwoord bij 3a. 

 

4. Op de website www.scholierenverkiezingen.nl/Over-Scholierenverkiezingen staat:  

De Scholierenverkiezingen worden altijd nauwgezet door de politiek en de 

media gevolgd. Want ze blijken een verrassend goede voorspellende waarde 

te hebben voor de uitslag van de echte verkiezingen. 

 

a. Klopt het dat de Scholierenverkiezingen 2014 een goede voorspellende waarde 

hadden voor de uitslag van de echte verkiezingen?  

b. Geef een argument voor je antwoord bij 4a.  

 

 

  

http://www.scholierenverkiezingen.nl/Geschiedenis
http://uitslagen.scholierenverkiezingen.nl/
http://www.scholierenverkiezingen.nl/Over-Scholierenverkiezingen


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Verkiezingsuitslag 

 

Werkblad 2: Vergelijking met andere gemeente 
 

1. Gebruik tabel 2. 

a. Kies een gemeente die je gaat vergelijken met de gemeente waar jouw school staat (bijv. 

de gemeente waar je woont, een buurgemeente, de hoofdstad van je provincie). 

b. Zoek op nos.nl de verkiezingsuitslagen van de gekozen gemeente op en vul de tabel in.  

c. Welke partijen deden in beide gemeenten mee?  

d. Welke conclusie kun je uit deze vergelijking trekken?  

e. Formuleer een krantenkop die je zou kunnen gebruiken boven een artikel over deze 

vergelijking.  

 

Voorbeeldkrantenkop:  

 

 

 

 

 

Partijen Aantal zetels in gemeente:  

…………………………………………………… 

Aantal zetels in gemeente: 

……………………………………………………… 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TABEL 2: Vergelijking tussen gemeenten 

 

 

Dorp X kiest lokaal, in stad Y winnen landelijke partijen.  


