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Verdieping: kruip in de huid van de informateur  
 

 

Korte omschrijving werkvorm 

Nu de verkiezingsuitslag bekend is, moet er een coalitie en vervolgens een kabinet worden 

gevormd. Leerlingen ontdekken in deze werkvorm dat formeren meer behelst dan het optellen 

van partijen tot een meerderheid. Voorbeelden uit het verleden helpen hen een beeld te 

vormen van de mogelijkheden op basis van de verkiezingsuitslag in 2017. Ze gebruiken internet 

om aan informatie te komen. 

 

Leerdoelen 

 Leerlingen weten hoe in Nederland de formatie van een nieuw kabinet verloopt. 

 Leerlingen begrijpen dat het Nederlandse kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging 

soms kan leiden tot complexe coalitievorming.  

 

Bronnen 

 

De voorlopige uitslag via de NOS 

https://lfverkiezingen.appspot.com/nos/widget/main.html 

 

Verkiezingsuitslag (officieel) op Kiesraad.nl, vanaf 21 maart, 16:00 uur 

https://www.kiesraad.nl/ 

 

Parlement & Politiek over kabinetsformaties 

https://www.parlement.com/id/vh8lnhrogvup/kabinetsformatie 

 

Online Coalitiewijzer van de Volkskrant 

http://www.volkskrant.nl/4459611/ 

 

Duur 

90-100 minuten 

 

Benodigdheden 

- voor elk tweetal een werkblad 

- computers 

- (optioneel) later dit jaar: een prijsje voor de leerlingen die de juiste voorspelling deden 

https://lfverkiezingen.appspot.com/nos/widget/main.html
https://www.kiesraad.nl/
https://www.kiesraad.nl/
https://www.parlement.com/id/vh8lnhrogvup/kabinetsformatie
http://www.volkskrant.nl/4459611/
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Handleiding 

 

1. Vertel de leerlingen dat ze aangesteld worden als informateur en op basis van de 

verkiezingsuitslag moeten proberen een nieuw kabinet te formeren. Ze mogen 

samenwerken in duo’s.  

 

2. Deel de werkbladen uit. Suggestie: laat de leerlingen na elke stap een ‘go’ bij u halen om 
door te mogen gaan met de volgende stap.  

 

3. Sla de verkiezingsvoorspellingen van de leerlingen (stap 6) op, bijvoorbeeld in een Excel-

bestand. Sla zowel de voorspelde coalitie op, als de voorspelde duur van de formatie. 

Bewaar deze voorspellingen voor het moment dat de echte formatie achter de rug is, 

zodat dan teruggeblikt kan worden op de voorspellingen. U kunt ervoor kiezen om een 

prijsje te beloven aan de groep die de (meest) juiste voorspelling heeft gedaan.  

 

4. Optioneel: bespreek na afloop met de leerlingen de kenmerken van ons huidige kiesstelsel 

dat de oorzaak is van de complexe en meestal langdurige formaties. Vragen die daarbij aan 

de orde kunnen komen:  

 Welke mogelijkheden zijn er om het kiesstelsel aan te passen?  

Bijvoorbeeld kiesdrempel, bonuszetels voor de winnende partij. 

 Welke consequenties hebben zulke aanpassingen?  

Bijvoorbeeld minder evenredigheid. 

 Wat is ervoor nodig om het stelsel aan te passen of te veranderen? 

Grondwetswijziging. 

 Welke alternatieven zijn er?  

Bijvoorbeeld districtenstelsel, meerderheidsstelsel.  
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Werkblad 

Hoe nu verder? ‘VVD kan voortouw in formatie nemen’ 
 

Bron: http://nos.nl/artikel/2163404-hoe-nu-verder-vvd-kan-voortouw-in-formatie-nemen.html 

 

De uitslag van de verkiezingen van 15 maart is bekend. Het is nu duidelijk hoeveel zetels de  

partijen in de Tweede Kamer krijgen. Nog niet duidelijk is welke partijen ons land gaan 

regeren. Geen enkele partij heeft een meerderheid in het parlement. Verschillende partijen 

zullen – zoals dat altijd gaat in ons land – moeten gaan samenwerken.  

 

Er moet dus een coalitie worden gevormd. Dat gaat meestal in twee stappen:  

1. de informatie: een informateur onderzoekt welke partijen in een coalitie willen 

samenwerken en zorgt voor de totstandkoming van een regeerakkoord. 

2. de formatie: een formateur zoekt ministers en staatssecretarissen van de verschillende 

coalitiepartijen. De formateur is meestal de beoogde minister-president (vaak de leider 

van de grootste coalitiepartij). 

 

Stel, jullie zijn (het team van) de informateur… 

 

  

http://nos.nl/artikel/2163404-hoe-nu-verder-vvd-kan-voortouw-in-formatie-nemen.html
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De informatiefase 

Stap 1 Het rekenwerk 

Noteer minimaal 20 combinaties van partijen die samen een meerderheid in de Tweede Kamer 

hebben.  

De (voorlopige) uitslag vind je bijvoorbeeld op deze uitslagensite van de NOS: 

https://lfverkiezingen.appspot.com/nos/widget/main.html. Daar kun je ook snel uitrekenen 

welke coalities een meerderheid hebben.  

 

 politieke partijen totaal aantal zetels 

mogelijkheid 1   

mogelijkheid 2   

mogelijkheid 3   

mogelijkheid 4   

mogelijkheid 5   

mogelijkheid 6   

mogelijkheid 7   

mogelijkheid 8   

mogelijkheid 9   

mogelijkheid 10   

mogelijkheid 11   

mogelijkheid 12   

mogelijkheid 13   

mogelijkheid 14   

mogelijkheid 15   

mogelijkheid 16   

mogelijkheid 17   

mogelijkheid 18   

mogelijkheid 19   

mogelijkheid 20   

 

Stap 2 De grootste partij 

Het rekenwerk van stap 1 is gebaseerd op het uitgangspunt dat de regering liefst moet kunnen 

rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarnaast is het een ongeschreven regel 

dat de grootste partij de leiding neemt in de formatie. 

Met welke partijen wil jij als informateur het eerst proberen een regeerakkoord te sluiten? 

 

https://lfverkiezingen.appspot.com/nos/widget/main.html


 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Verkiezingsuitslag 2017 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Stap 3 Voorkeuren en uitsluitingen 

Voor de volgende opdrachten kun je de online Coalitiewijzer 

http://www.volkskrant.nl/4459611/  van de Volkskrant gebruiken. 

a) Ga na welke partijen voor de verkiezingen hebben laten weten niet met een bepaalde 

partij te willen samenwerken.  

Schrap de betreffende coalities uit je overzicht van stap 1. 

b) Beredeneer welke combinaties van partijen inhoudelijk niet voor de hand liggen: welke 

partijen hebben totaal tegenovergestelde standpunten? 

Markeer de betreffende coalities op je overzicht van stap 1 rood. 

c) Beredeneer welke combinaties van partijen inhoudelijk goed samengaan: welke partijen 

hebben veel gelijkluidende standpunten? 

Markeer deze combinaties op je coalitieoverzicht met de kleuren groen (gaat goed samen) 

en oranje (gaat mogelijk ook wel goed samen). 

Stap 4 Eerste formatievoorstel 

Formuleer op basis van de eerste drie stappen je voorlopige advies als informateur: welke 

partijen zouden volgens jullie het eerste de kans moeten krijgen samen een coalitie te vormen 

die een meerderheid heeft in de Tweede Kamer? Leg uit waarom jullie dit voorstel doen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stap 5 Een blik in het verleden 

In de praktijk kan het soms anders lopen dan je op het eerste gezicht zou denken. Jullie gaan 

op onderzoek naar een paar bijzondere situaties die zich de afgelopen veertig jaar hebben 

voorgedaan. Een handige bron van informatie hiervoor is de website Parlement en Politiek, 

met name de volgende pagina’s: 

 https://www.parlement.com/id/vh8lnhrogvup/kabinetsformatie 

 http://www.parlement.com/id/vh8lnhrpmxux/verkiezingen_tweede_kamer_1918_2012 

 

1977  

a) Welke partij werd bij de verkiezingen de grootste partij?....................................................... 

b) Welke partijen vormden een kabinet?..................................................................................... 

c) Welke conclusie trek je uit de gebeurtenissen van 1977 voor de formatie van een nieuw 

kabinet in 2017?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

http://www.volkskrant.nl/4459611/
https://www.parlement.com/id/vh8lnhrogvup/kabinetsformatie
http://www.parlement.com/id/vh8lnhrpmxux/verkiezingen_tweede_kamer_1918_2012
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1994  

a) Welke partij maakte van 1980 tot 1994 deel uit van alle kabinetten?..................................... 

b) Welke partijen vormden na de verkiezingen van 1994 een kabinet?....................................... 

c) Welke conclusie trek je uit de gebeurtenissen van 1994 voor de formatie van een nieuw 

kabinet in 2017?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2002  

a) Welke partij behaalde de grootste winst in aantal zetels bij de verkiezingen van 2002? 

............................ 

b) Welke partijen vormden na de verkiezingen van 2002 een kabinet?....................................... 

c) Welke conclusie trek je uit de gebeurtenissen van 2002 voor de formatie van een nieuw 

kabinet in 2017?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2010  

a) Welke partij behaalde de grootste winst in aantal zetels bij de verkiezingen van 2010? 

............................ 

b) Welke partijen vormden na de verkiezingen van 2010 een kabinet? ……………………………………  

c) Hoeveel zetels hadden de coalitiepartijen in de Tweede Kamer?............................................ 

d) Welke conclusie trek je uit de gebeurtenissen van 2010 voor de formatie van een nieuw 

kabinet in 2017?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2012  

a) Welke partij werd bij de verkiezingen de grootste partij? …………………………………………………… 

b) Welke partijen vormden na de verkiezingen van 2012 een kabinet?....................................... 

c) Hoeveel zetels hadden de coalitiepartijen in de Tweede Kamer aan het begin van de 

kabinetsperiode? ............................ 

d) Hoeveel zetels hadden de coalitiepartijen in de Tweede Kamer aan het eind van de 

kabinetsperiode (begin 2017) ............................ 

e) Hoeveel zetels hadden deze coalitiepartijen in de Eerste Kamer aan het begin van de 

kabinetsperiode? ............................ 
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f) Hoeveel zetels hadden deze coalitiepartijen in de Eerste Kamer in de tweede helft van de 

kabinetsperiode (vanaf mei 2015, na de verkiezing door de nieuw gekozen Provinciale 

Statenleden)? ............................ 

g) Welke conclusie trek je uit de gebeurtenissen van 2012 voor de formatie van een nieuw 

kabinet in 2017?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Stap 6: De voorspelling 

a) Welke coalitie denken jullie dat er ontstaat uit de formatie? Dit kan dezelfde formatie zijn 

als uit jullie eerste formatievoorstel, maar het kan ook een andere voorspelling zijn.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Hoeveel dagen verwachten jullie dat het duurt voor er een nieuw kabinet is?  

 

……………………………… 
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Antwoordmodel 
 

Stap 1 

Er zijn theoretisch vele opties mogelijk, zeker als alle varianten met de kleinste partijen worden 

meegenomen.  

Stap 3 

a) CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD hebben laten weten niet te willen 

samenwerken met de PVV. De SP sluit ook samenwerking met de VVD uit.  

b) De meeste standpunten van de PVV staan ver van die van de partijen die onder A zijn 

genoemd (die samenwerking met de PVV dan ook uitsluiten).  

Hetzelfde geldt voor de SP, GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren en de PvdA aan de ene kant 

en de VVD, SGP en Forum voor Democratie aan de andere kant.  

Zie ook de online Coalitiewijzer van de Volkskrant.  

 

c) Inhoudelijke overeenkomsten zijn er tussen:  

- Linkse partijen als SP, GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren en de PvdA 

- Christelijke partijen: CDA, ChristenUnie, SGP 

Zie ook de online Coalitiewijzer van de Volkskrant. 

Stap 5 

 

1977  

a) PvdA (53 zetels) 

b) CDA VVD (49+28 zetels) 

c) Bijvoorbeeld: de grootste partij is niet verzekerd van regeringsdeelname. 

 

1994  

a) CDA, deze partij werd in 1994 de op een na grootste partij met 34 zetels 

b) PvdA VVD D66 (‘Paars kabinet’), resp. 37, 31 en 24 zetels 

c) Bijvoorbeeld: een partij is na een lange regeerperiode niet automatisch regeringspartij; of: 

ook een grote partij kan buiten de regering blijven. 

 

2002  

a) LPF (Lijst Pim Fortuyn, lijsttrekker Pim Fortuyn werd vermoord 9 dagen voor de 

verkiezingen). Deze nieuwe partij haalde 26 zetels. 

b) CDA VVD LPF 

c) Bijvoorbeeld: een partij die (bijzonder) veel winst heeft geboekt bij de verkiezingen komt in 

aanmerking voor regeringsverantwoordelijkheid. 

 

2010  

a) PVV (van 9 naar 24 zetels) 

b) VVD CDA 

c) 52 zetels; met ‘gedoogsteun’ van de PVV (24 zetels) kon dit kabinet toch rekenen op een 

meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer. 

d) Bijvoorbeeld: er zijn ook zogeheten minderheidskabinetten mogelijk 

http://www.volkskrant.nl/4459611/
http://www.volkskrant.nl/4459611/
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2012  

a) VVD 

b) VVD PvdA 

c) 79 zetels 

d) 75 zetels (door het ‘afsplitsen’/weglopen van verschillende Kamerleden) 

e) 30 van de 75, geen meerderheid dus, er waren afspraken met andere partijen voor nodig 

om een meerderheid te behalen 

f) 21 van de 75 

g) Bijvoorbeeld: als de coalitiepartijen ook een meerderheid hebben in de Eerste Kamer, is het 

makkelijker om het regeringsprogramma uit te voeren.  

 

Stap 6 

Als u een weddenschap wilt maken van deze vraag, houd dan een bestand bij met de 

voorspellingen per groepje over de te vormen coalitie en het aantal dagen dat de formatie 

duurt. En probeer erop terug te komen als de nieuwe coalitie geïnstalleerd is (hopelijk gebeurt 

dit nog in het schooljaar 2016-2017).  


