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|  STEMMEN OF NIET – WAT VINDEN ZIJ? 

Drie jongeren vertellen of zij gaan 

stemmen. Kun je op een partij 

stemmen als je het niet helemaal 

met ze eens bent? 

4 
|  HIER WORDT OVER JOU BESLIST 

Hoe ziet de Tweede Kamer eruit?  

Wat mogen de Tweede Kamerleden 

allemaal? 

6 
|  RACE NAAR DE TWEEDE KAMER 

Alle partijen hebben plannen voor 

het land. Check welke ideeën jij 

goed vindt.

9 
|  POLITIEKE START-UPS 

 Drie nieuwelingen vertellen hoe moei-

lijk het is om een partij te beginnen. 

10 
|  HIER GAAT HET STRAKS OVER 

Den Haag-kenners praten je bij 

over de verkiezingscampagne. 

13 
|  COLUMN 

Wat als je na het stemmen tellen 

nog één stem mist? Casper legt 

het uit.

15 
|   WAT DOET EEN KAMERLID? 

Kamerleden werken soms wel 

80 uur in de week. Wat doen ze 

in al die tijd?

17 
|  WIE GAAT MET WIE? 

Na de verkiezingen moeten partij-

en samenwerken om een kabinet 

te vormen. Dat wordt daten!

18 
|    WAT WEET JIJ VAN POLITIEK? 

Test je kennis over de verkie-

zingen.

20 
|     VOORSPEL DE UITSLAG! 

Kun jij de uitslag voorspellen? 

En hoe zou de Tweede Kamer 

eruit zien als jongeren het voor 

het zeggen zouden hebben?

M
opperend langs de kant staan heeft 

geen nut. Het is makkelijk om zomaar 

van alles te roepen. “De politiek 

luistert niet naar ons”, “Eén stem meer of 

minder maakt niets uit”, “Het is allemaal 

doorgestoken kaart”. 

En daarom ga je gewoon niet stemmen. Als 

je niet gaat stemmen... wat dan?  

Verwacht je dat er dan wel verandering 

komt? De kans is groot dat een partij waar 

jij niet achter staat ineens aan de macht 

is. Sterker nog, landen waar niet gestemd 

mag worden, zijn dictaturen. Daar heeft 

het volk niks te vertellen. 

Ons stemrecht hebben wij te danken aan 

onze voorouders. Zij hebben hier hard voor 

geknokt. Wij moeten dankbaar zijn voor 

dit recht. Een recht waar in deze wereld 

nog steeds niet iedereen een beroep op 

kan doen. In plaats van klagen over hoe 

slecht het allemaal is, moeten wij blij zijn. 

Blij zijn dat wij wél kunnen kiezen wie ons 

land regeert. Blij zijn dat wij wel invloed 

hebben op onze omgeving. Van geluk spreken 

dat wij niet strafrechtelijk worden vervolgd 

als wij uitkomen voor onze politieke voor-

keur. Daarom ga je gewoon wel stemmen. 

Er komt alleen verandering als jij je stem 

laat horen.

STEMMEN

JA
DIE ENE STEM KAN DOORSLAGGEVEND ZIJN

“Stel dat er niemand zou stemmen, dan 
zou er ook niemand inbreng hebben. Ik 
heb de laatste keer voor de Provinciale 

Staten niet gestemd, want ik was te 
laat. Ik stelde het de hele tijd uit en op 
een gegeven moment waren de hokjes 

dicht. Als je twijfelt om te stemmen zou 
ik zeggen: denk goed na voordat je gaat 
stemmen. Die ene stem kan doorslagge-

vend zijn. Ik weet nog niet wat ik ga 
stemmen. Ik ga een beetje rondkijken 

wat me het meest aanspreekt.”

WEET
NIET

IK GA PAS STEMMEN 

ALS IK ERUIT KOM

“Ik weet nog niet of ik ga stemmen. Er 

zijn zoveel verschillende partijen met 

verschillende standpunten. En partijen 

spreken elkaar soms tegen over hun 

eigen standpunten. Ik moet echt gaan 

kijken of ik ga stemmen of niet. Ik ga 

pas stemmen als ik eruit kom, maar dat 

kan ook pas over een jaar zijn.”

STEMMEN
OF NIET 

STEMMEN? 

NEE

ALS IK OP EEN PARTIJ HEB GESTEMD SPREKEN ZE NA-
MENS MIJ

“Ik denk niet dat ik ga stemmen. Ik ver-
diep me vrij weinig in de politiek en de 
politieke partijen en waar zij voor staan 
en dat soort dingen. Achteraf heb ik ook 
vaak dat ik dan een politieke partij hoor 
spreken en dat ik denk: daar ben ik het 
niet mee eens. Maar als ik op die partij 
gestemd heb, spreken zij wel namens 
mij… Ik heb wel bij het referendum  

gestemd, omdat iedereen zei ‘je moet 
tegenstemmen’.”

REMY 

mbo 3 / 18 jaar

 

ROC Mondriaan 

Handhaver toezicht 

en veiligheid 

BAUWYNE  
mbo 4-2 / 19 jaar
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hmm...



HIER GEBEURT HET 
SPREEKGESTOELTE 
Hiervandaan spreekt een Kamerlid 

de Kamer toe. VAK K
Hier zitten de ministers en staatssecretarissen. 

Die heten samen het ‘kabinet’. Zij bedenken 

voorstellen voor nieuwe wetten en zijn soms te 

gast in de Tweede Kamer. 

PUBLIEKE TRIBUNE
Iedereen mag komen luisteren. 

INTERRUPTIEMICROFOON 
Hier kunnen Kamerleden elkaar onderbreken 

en in debat gaan met de spreker. 

ZETELS 
De Tweede Kamer heeft 

150 zetels (stoelen).
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OP 15 MAART 2017 
KIEZEN 
NEDERLANDERS 
DE TWEEDE KAMER. 

In de Tweede Kamer zitten verschillende 

partijen, met verschillende meningen over 

wat goed is voor ons land. Hoe meer 

stemmen een partij haalt bij de verkiezingen, 

hoe meer Kamerzetels deze partij krijgt.

VOLKS-
VERTEGENWOORDIGERS
De Eerste Kamer en de Tweede Kamer 

zijn gekozen door het Nederlandse volk. 

Daarom noemen we ze ook wel volks- 

vertegenwoordigers.

MEERDERHEID
Een nieuwe wet gaat alleen door als 

de meerderheid van de Tweede Kamer 

het wetsvoorstel goedkeurt. 

CONTROLEREN
De Tweede Kamer controleert of de regering 

de besluiten van de Tweede Kamer wel goed 

uitvoert. Kamerleden stellen daarom veel 

kritische vragen aan de ministers.

VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER
De voorzitter geeft sprekers het woord. 

Ze mogen niet door elkaar heen praten.

WETTEN MAKEN
De Kamerleden nemen besluiten over wetten die voor 

iedereen in het land gelden. Bijvoorbeeld tot welke leeftijd 

je naar school moet. Ze mogen ook wetten aanpassen. 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Lijsttrekker: Mark Rutte

De VVD wil dat de overheid zich zo weinig 

mogelijk bemoeit met de economie. De VVD 

wil lagere belastingen, maar wil wel meer 

geld besteden aan veiligheid. De VVD wil 

ook dat er minder asielzoekers in ons land 

komen. 

 

 

Partij van de Arbeid

Lijsttrekker: Lodewijk Asscher

De PvdA wil dat de overheid zorgt voor 

minder ongelijkheid. Daarom moet de 

overheid er 100.000 banen bij maken. 

Wie weinig verdient, hoeft van de PvdA 

weinig huur te betalen; wie veel verdient 

betaalt meer.

 

Partij voor de Vrijheid

Lijsttrekker: Geert Wilders

De PVV wil minder asielzoekers in ons land. 

De partij is tegen de ideeën van de islam. De 

PVV wil lagere huren, lagere wegenbelasting 

en minder betalen voor de zorg. En Neder-

land moet uit de Europese Unie. 

 

Socialistische Partij

Lijsttrekker: Emile Roemer

De SP vindt het niet eerlijk dat sommige 

mensen veel meer verdienen dan anderen. 

Daarom moet de overheid het geld beter 

verdelen tussen armen en rijken. De SP wil 

ook dat de overheid een zorgverzekering 

en een volksbank voor iedereen regelt. 

 

Christen Democratisch Appèl

Lijsttrekker: Sybrand Buma

Het CDA is een christelijke partij, die de 

joods-christelijke traditie in ons land in 

ere wil houden. Voor het CDA is het gezin 

heel belangrijk. Ook vindt het CDA dat 

mensen meer voor elkaar kunnen zorgen. 

Dat hoeft de overheid niet altijd te doen.

    

GroenLinks 

Lijsttrekker: Jesse Klaver 

GroenLinks wil de opwarming van de aarde 

stoppen. Nederland moet daarom investeren 

in duurzame energie. Ook vindt GroenLinks 

het belangrijk dat iedereen gelijke kansen 

krijgt. En ons land moet gastvrij zijn voor 

vluchtelingen.

 

Democraten 66

Lijsttrekker: Alexander Pechtold

D66 vindt dat mensen eigen keuzes 

moeten kunnen maken, bijvoorbeeld 

over het einde van hun leven. D66 vindt 

goed onderwijs erg belangrijk. Ze willen 

dat leraren meer tijd krijgen om hun 

lessen voor te bereiden

 

ChristenUnie

Lijsttrekker: Gert-Jan Segers

De ChristenUnie is een christelijke partij, 

die de bescherming van het leven en het 

gezin erg belangrijk vindt. De ChristenUnie 

is daarom tegen abortus en euthanasie en 

wil meer kinderbijslag en langer vader-

schapsverlof. 

 

Staatkundig Gereformeerde Partij 

Lijsttrekker: Kees van der Staaij 

De SGP is een christelijke partij, die vindt 

dat onze wetten moeten worden afgeleid 

van de Bijbel. De SGP wil dat op zondag 

de winkels gesloten zijn, omdat zondag 

een rustdag hoort te zijn. De partij is ook 

tegen abortus en euthanasie.  

 

Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Marianne Thieme

De Partij voor de Dieren vindt dat we te 

veel misbruik maken van dieren. Daarom 

moeten in de grondwet dierenrechten 

komen te staan. De PvdD wil dat de mens 

goed zorgt voor de natuur en het milieu. 

We moeten minder vlees eten. 

 

50PLUS

Lijsttrekker: Henk Krol 

50PLUS komt op voor de belangen van 

ouderen. De partij wil dat mensen vanaf 

65 jaar met pensioen kunnen. Ook wil 

50PLUS meer geld voor de ouderenzorg. 

Ouderen moeten ook goedkoper met het 

openbaar vervoer kunnen reizen. Dat 

voorkomt veel eenzaamheid.
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Er doen veel politieke partijen mee aan de verkiezingen. 
Je kunt maar één stem uitbrengen. Je kiest dan  
natuurlijk voor een partij die dingen wil die jij 

ook goed vindt. Weet jij wat de partijen 
allemaal voor ideeën hebben?

RACE NAAR DE 
TWEEDE KAMER

ZOEK 
Zoek zelf informatie. Alle politieke 

partijen hebben een website waar je 
standpunten kunt vinden.

KIJK
Kijk naar de verkiezingsdebatten op 

televisie. Daar vertellen politici welke 
plannen ze hebben.

PRAAT
Praat met andere mensen die mogen 

stemmen: je familie, vrienden of 
buren. Vraag waarom ze voor een 

politieke partij kiezen. 
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DEZE POLITIEKE 
PARTIJEN HEBBEN 

AL ZETELS IN DE 
TWEEDE KAMER.



 

ER DOEN OOK NIEUWE PARTIJEN MEE AAN DE 
VERKIEZINGEN. HET IS SPANNEND OF DEZE 
PARTIJEN GENOEG STEMMEN KRIJGEN VOOR 
EEN ZETEL IN DE TWEEDE KAMER. WE NOEMEN 
ER EEN PAAR.

 
            

DENK 

Lijsttrekker:  

Tunahan Kuzu

DENK wil dat het niet uitmaakt waar jij en 

je ouders geboren zijn. We zijn allemaal 

Nederlanders. We moeten verdraagzaam 

zijn tegenover elkaar. DENK wil hard optre-

den tegen racisme en discriminatie. 

 
           

VNL 

Lijsttrekker:  

Jan Roos

VNL wil lagere belastingen. Daarom gaat 

iedereen een vast percentage belasting 

betalen. VNL wil de democratie veranderen: 

meer referenda, mensen mogen zelf de 

burgemeester kiezen, en de koning krijgt 

helemaal niets meer te zeggen. 

 
            

GEENPEIL 

Lijsttrekker:  

Jan Dijkgraaf

Bij GeenPeil bepalen de leden de stand-

punten. Zij sturen de Kamerleden via een 

online stemsysteem op afstand aan. De 

Kamerleden van GeenPeil zullen stemmen 

wat de uitkomst daarvan is.

 

          PIRATENPARIJ 

Lijsttrekker:  

Ancilla van de Leest

Deze partij vindt privacy en rechten van 

burgers heel erg belangrijk. Er moeten 

strengere regels komen voor het bewaren 

van persoonlijke gegevens op internet. 

En iedereen kan via internet meebeslissen.

PARTIJ VOOR MENS EN SPIRIT
GOD MET ONS
PARTIJ VOOR ONGEHUWDEN
HART VOOR NEDERLAND
PARTIJ ÉÉN
NIEUW NEDERLAND
JONGERENPARTIJ VERONICA
HEEL NL

NEDERLAND MOBIEL
DE NIEUWE PARTIJ
IDEALISTEN/JIJ
ANTI CRISIS PARTIJ
SPORTPARTIJ
NEUTRALE PARTIJ
BEZUINIGINGSBOND
PARTIJ VAN DE TOEKOMST 

 

JORAM 
VAN KLAVEREN
VNL 

Het oprichten van een nieuwe partij is 

heel veel werk. Denk aan: uitgewerkte 

standpunten, een logo, het werven van 

leden, een wetenschappelijk bureau en 

natuurlijk een jongerenafdeling. 

VNL wil ervoor zorgen dat ons verkie-

zingsprogramma uitvoerbaar en betaal-

baar is. Daarom laten we onze plannen 

doorrekenen door een onafhankelijk 

rekenbureau (het CPB). 

IS DAT LASTIG, EEN NIEUWE 
PARTIJ OPRICHTEN?

SELÇUK 
ÖZTÜRK 
DENK 

Het kost heel veel tijd. Je moet een 

programma schrijven, je moet kandidaten 

hebben, en je wilt natuurlijk heel veel 

mensen bereiken! Gelukkig hebben we 

bijna 3.500 leden. Dat maakt het makke-

lijk om de handtekeningen te verzamelen 

die we nodig hebben. We hebben ook veel 

vrijwilligers. En omdat we al twee Kamer-

zetels hebben, krijgen we ook subsidie.

BART 
NIJMAN
GEENPEIL 

Het is niet moeilijk om een nieuwe partij 

op te richten. Richt een vereniging op, 

schrijf je in bij de Kamer van Koophandel 

en lever al die papieren in bij de Kiesraad. 

Klaar! Wat wél moeilijk wordt, is mensen 

overtuigen dat jij de beste boodschap 

hebt. Als dat lukt - dan slaagt het. Haal je 

’t niet? Dan was het toch te moeilijk!
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DE 10 
GEKSTE

WILDE PARTIJ
TEGENPARTIJ

KABOUTERS VROUWENPARTIJ

KLEINE PARTIJ NIET-STEMMERS

PARTIJ GELUK
VOOR IEDEREEN SAMEN OVERLEVEN 

OF STERVEN

ANTI WERKLOOSHEID PARTIJ
LOESJE

AL MEER DAN HONDERD JAAR DOEN ER 
PARTIJEN MEE AAN DE VERKIEZINGEN. 
SOMMIGE PARTIJEN ZIJN ZO INGEBURGERD 
DAT WE MEESTAL ALLEEN DE AFKORTINGEN 
KENNEN: VVD, PVDA, CDA... ER ZIJN OOK HEEL 
WAT BIJZONDERE NAMEN VERZONNEN IN DE 
LOOP VAN DE TIJD. HIERNAAST VIND JE ER 
EEN PAAR. WELKE VIND JIJ HET LEUKST? 

Drie ‘nieuwelingen’ 
vertellen

WELKE NIEUWE PARTIJ SPREEKT JOU HET MEESTE AAN EN WAAROM?



BUITENLANDSE SPANNINGEN

Frits denkt dat het niet alleen over Nederland zal gaan, maar ook 

over het buitenland. Er zijn veel spanningen in het Midden-Oosten, 

met de oorlog tegen IS. Bovendien veranderen de verhoudingen 

in de wereld: Rusland en de NAVO (Amerika, Canada en Europa) 

staan steeds vijandiger tegenover elkaar. We weten niet wat de 

nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump, gaat doen. 

Politieke partijen zullen de kiezers laten weten hoe ze willen 

omgaan met de internationale spanningen: praten, of dreigen met 

geweld, en zo nodig zelfs militair ingrijpen?

GELD NAAR ZORG OF ONDERWIJS?

Beiden denken dat het bij de verkiezingen veel over de zorg zal gaan. 

Dominique: Doordat we met z’n allen steeds ouder worden, gaat 

de zorg steeds meer kosten. Maar als je er op bezuinigt, vindt 

iedereen dat heel erg. Hoe hou je het dan betaalbaar? 

Frits: Er gaat ongelooflijk veel geld naar de zorg, maar toch vinden 

veel mensen dat het niet goed gaat in de zorg. Denk aan de klachten 

over de ouderenzorg. 

Zorg en ouder worden, wat hebben jongeren daar nou mee 

te maken? Dominique: Alles wat te maken heeft met 

het feit dat mensen steeds ouder worden, is juist 

ook belangrijk voor jonge mensen: wat je 

uitgeeft aan zorg en pensioenen, kun je 

niet uitgeven aan onderwijs. Ik wil niet 

zeggen dat je als jongere alleen aan 

jezelf moet denken, maar ga wel stem-

men, want de verkiezingen gaan ook 

over jou en jouw toekomst.

?? FRITS 
WESTER

DOMINIQUE
VAN DER 
HEYDE

WAT VIND 
JIJ HET 

BELANGRIJKSTE ONDERWERP 
VAN DEZE VERKIEZINGEN?

DISCRIMINATIE 

Frits: Discriminatie en racisme wordt een belangrijk onderwerp 

in de verkiezingscampagne. Daar is veel over te doen. Denk aan 

de politie die gekleurde jongeren sneller staande houdt dan blanke. 

En denk aan de hele discussie over Zwarte Piet. Veel mensen merken 

ook dat ze gediscrimineerd worden bij het zoeken naar een baan 

of een stageplaats.

Dominique: Ja, het gaat wel goed met de Nederlandse economie, 

maar de omgang tussen verschillende groepen gaat vaak niet zo 

goed. Mensen vragen zich daarom af: wordt criminaliteit wel streng 

genoeg aangepakt? Mag je ‘treitervlogger’ zijn? Heeft Nederland 

genoeg immigranten en moet de grens dan nu maar dicht? Of kan 

dat helemaal niet, omdat we in de Europese Unie leven?

Dat het goed gaat met de economie zal volgens Frits trouwens ook 

wel een punt in de verkiezingsstrijd worden: Gaat het nu beter 

met de economie dankzij de maatregelen van de regering? Of was 

het beleid verkeerd en is er veel te hard bezuinigd?
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DE PARTIJEN DIE MEEDOEN AAN DE VERKIEZINGEN HEBBEN 
(BIJNA) OVERAL EEN MENING OVER. AL DIE STANDPUNTEN 
STAAN IN HUN VERKIEZINGSPROGRAMMA’S. NIET IEDEREEN IS 
IN AL DIE HONDERDEN ONDERWERPEN GEÏNTERESSEERD. VAAK 
KRIJGEN MAAR EEN PAAR KWESTIES HEEL VEEL AANDACHT 
IN DE MEDIA. WE VRAGEN TWEE BEKENDE TV-JOURNALISTEN 
WAAR DE POLITICI VOORAL OVER ZULLEN PRATEN TIJDENS 
DE VERKIEZINGSCAMPAGNE.

DONALD TRUMP IS EEN 
ONBEREKENBARE FACTOR

DE OMGANG TUSSEN VERSCHILLENDE 
GROEPEN GAAT VAAK NIET ZO GOED ER GAAT ONGELOOFLIJK VEEL 

GELD NAAR DE ZORG

“ 
WAAR  
GAAT 
HET 
OVER? 
” 

TWEE TV-JOURNALISTEN 
PRATEN JE BIJ

STEMWIJZER 
Meer weten over de standpunten van  

politieke partijen? Doe de StemWijzer.



15 
MAART, 
EN 
DAN? 

HOE 
MOET IK STEMMEN?

TEST
JE 
KENNIS

P – Stemmen is verplicht voor alle 

Nederlanders van 18 jaar en ouder. 

S – Je mag in elk stembureau in jouw 

gemeente stemmen. 

A – In Nederland kiezen we de  

minister-president. 

R – Als je niet gaat stemmen, gaat je 

stem naar de grootste partij. 

T  – Als je zelf niet kunt gaan stem-

men, kun je iemand anders vragen   

     om voor jou te stemmen. 

I – Als je voor het eerst gaat stemmen, 

mag er iemand met je mee het hokje in. 

J – Je mag alleen stemmen als  

je vooraf een stemexamen  

        hebt gedaan. 

E – Als je stemt met een blauwe pen, 

dan is je stem ongeldig. 

M – Als je meer dan één vakje rood 

maakt, is je stem ongeldig. 

P – In sommige gemeenten kun je 

via een stemcomputer stemmen.

B – Je hoeft aan niemand te vertel-

len op wie je gestemd hebt. 

U – Als je per ongeluk een fout ge-

maakt hebt, mag je een nieuw 

        stembiljet vragen. 

A – Je moet je naam op het  

stembiljet zetten. 

S – Je mag ook blanco stemmen; je 

levert dan een leeg stembiljet in. 

Kies de 7 beweringen die 

kloppen. Zet de beginletters 

achter elkaar:
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EEN DAG 
OP HET 
STEMBUREAU 
Een paar jaar geleden mocht ik voor het 

eerst stemmen. Ik dacht dat de mensen 

op het stembureau van de gemeente 

waren. Maar dat klopt niet, het zijn ge-

woon mensen zoals jij en ik: iedereen 

kan zich aanmelden om op verkiezings-

dag op het stembureau te komen wer-

ken. Je krijgt er zelfs voor betaald. Dat 

leek mij wel wat, dus ik stuurde een 

mailtje naar de gemeente. 

Aan het einde van de 
dag misten we één stem

Op de dag van de verkiezingen was ik al 

om 7 uur ’s ochtends op het stembureau 

om de stembussen en hokjes klaar te 

zetten. De hele dag kwamen er mensen 

binnen. Ik mocht controleren of ze wel 

degene waren die op de foto van hun ID 

stond. Daarna gaf ik ze een stembiljet. 

Eén meneer wilde zijn stem direct op onze 

tafel uitbrengen, maar dat mag niet. Dan 

zouden wij kunnen zien wat hij stemt, en 

in Nederland hebben we stemgeheim. 

Het tellen van de stemmen moet heel 

precies worden gedaan. Aan het einde 

van de dag, na het tellen, misten we een 

stem. Moesten we alles weer opnieuw 

tellen. Gelukkig bleek het toen toch te 

kloppen.   

Stembureau

1

2

Stembiljet

Antwoord: Stembus 

Je hebt een 
stempas gekregen
ALLE NEDERLANDERS VAN 18 JAAR OF OUDER 
ONTVANGEN UITERLIJK 14 DAGEN VOOR DE 
VERKIEZINGEN PER POST EEN UITNODIGING 
OM TE STEMMEN: EEN STEMPAS. VLAK VOOR 
DE VERKIEZINGEN KRIJG JE OOK EEN KANDIDA-
TENLIJST TOEGESTUURD, EN EEN OVERZICHT 
MET ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN VAN 
STEMBUREAUS BIJ JOU IN DE BUURT. 

1 Naar het  
 stembureau

Op woensdag 15 maart 2017 zijn in heel 

Nederland stembureaus open van 7.30 uur 

tot 21.00 uur. Op het stembureau lever je je 

stempas in, en controleren ze wie je bent. 

Vergeet dus niet je identiteitsbewijs (pas-

poort, ID-kaart, rijbewijs) mee te nemen. 

2  Je krijgt een 
stembiljet

Van de medewerkers van het stembureau 

krijg je een stembiljet. Hierop staan alle 

politieke partijen die meedoen aan de 

verkiezingen, en per partij alle kandidaten. 

Met het stembiljet loop je naar het stem-

hokje. Daar ligt een rood potlood. Het 

vakje voor de naam van de persoon op 

wie je wilt stemmen, kleur je rood.

3  Doe je  
stembiljet in 
de stembus

Vouw het stembiljet weer op en doe het in 

de stembus. 

4  Je hebt  
gestemd!

Na negen uur ’s avonds worden alle

stemmen geteld. De uitslag wordt

daarna bekendgemaakt.

34

CASPER 

(22)

LEIDEN

COLUMN
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Dit
dОΕt een

Kamerlid

Het groepje 
mensen 

dat samen voor één 

partij in de Tweede 

Kamer zit, noem je 

een ‘fractie’.
 

Elke fractie hee
ft 

een eigen vo
orzitter.

Elke fractie heeft een 
aantal medewerkers die 
de Tweede Kamerleden 
helpen bij hun werk.

Elk Kamerlid mag vragen 
stellen 

over dingen die spelen i
n het land

. 

Op dinsdagmiddag begint d
e 

vergadering met het vrag
enuur.

Niet alle vergaderingen zijn met de 150 Kamerleden in de grote vergaderzaal. Er wordt veel overlegd in kleinere groepen.

Kamerleden 

vergaderen soms 

tot laat in de 
avond.

Nieuwspoort is h
et restaura

nt 

bij de Tweede Kamer. 

Hier praten
 Kamerleden met 

elkaar en 
met journal

isten.
Kamerleden besteden veel tijd aan het voor-bereiden van debatten.

De NOS heeft een 
studio aan de 

overkant van het 

Tweede Kamer- 
gebouw.

<   Dinsdag 24 / JAN 2017   > 

08.00 Werkontbijt met fractievoorzitter

09.00 Mail en post

09.30 Overleg met fractiemedewerker

10.00  Fractievergadering

12.30 Interview met Frits Wester (RTL4)

13.00  Lunch met Greenpeace

14.00 Vragenuur

15.00 Stemmingen 

16.00 Debat in de commissie Onderwijs

17.00 Mails en telefoontjes

17.30 Voorbereiden avonddebat

18.00  Eten in Nieuwspoort

19.00  Interview voor het NOS Journaal

  
waar? NOS studio

19.30 Debat

22.00 Inlezen debat morgen

23.00 Radio-interview Radio 1

VOLKSvertegen- 

woordigers

KIEZERS

PARTIJEN

LA
N
DS

B
E
ST

UU
R

MINISTERS+STAATS-

SECRETARISSEN
=KABINET

REGERING

KON
IN

G

+

MIN
IST

ER
S

=

RE
GE

RIN
G

TWEEDE
KAMER:

150
ZETELS

ELK
E

4
JAA

R
STEMMEN

de tweede kamer vergadert op dinsdag, 

woensdag en donderdag. op de andere dagen 

bezoeken kamerleden allerlei plekken in het 

land om te praten over de problemen die er 

zijn. die kunnen zij dan misschien oplossen 

door de wetten aan te passen. 
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VAN 17 MILJOEN NAAR 150

VAN KIEZER NAAR KABINET
IN

3
STAPPEN

Na de verkiezingen wordt 

de kiesdeler bepaald.  

De kiesdeler is het aantal 

stemmen dat recht geeft 

op één zetel. 

Nederland heeft 17 miljoen inwoners.

17
MILJOEN
INWONERS

Iedereen van achttien jaar of ouder, met de 

Nederlandse nationaliteit, heeft stemrecht. 

In totaal zijn dat bijna 13 miljoen mensen.
13
MILJOEN
KIESGERECHTIGDEN

Niet iedereen maakt gebruik van zijn stem-

recht. In 2012 hebben ongeveer 9,5 miljoen 

mensen hun stem uitgebracht bij de Tweede 

Kamerverkiezingen. 

9,5
MILJOEN
KIEZERS

150
KAMERLEDEN

Er zijn 150 zetels in de Tweede Kamer, 

dus niet iedereen die op de kieslijst staat 

krijgt een zetel. Als er 9,5 miljoen mensen 

hebben gestemd, dan is de kiesdeler

9,5 miljoen : 150 = 63.333.  

700 à

1.000
KANDIDATEN

Er doen meestal ongeveer 20 politieke par- 

tijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. 

Iedere partij maakt een kieslijst (of: ‘kandi- 

datenlijst’). Daarop staan alle mensen op 

wie je kunt stemmen. De bovenste persoon 

van de kieslijst is de lijsttrekker.

WOORD
ZОεKER

 K S T E M R E C H T W R A

 A L I J S T T R E K K E R

 M E T S J I L S E I K G T

 E T Z O U J I B O R D E S

 R E G E E R A K K O O R D

 J Z G A A F O R M A T I E

 N S T K O N I N G E M N M

 E K I E S D E L E R N G ?

13.000.000
kiesgerechtigden

9.500.000
kiezers

                     1
Na het tellen van de stemmen is duide- 

lijk welke partijen in de Tweede Kamer 

komen, en hoeveel zetels ze hebben.

                     2
Dan begint de formatie. Politieke par-

tijen gaan onderzoeken welke partijen 

samen een meerderheid hebben. 

Dat betekent dat ze samen minimaal 

76 zetels in de Tweede Kamer moeten 

hebben. 

                     3
Niet alle partijen kunnen goed met 

elkaar samenwerken. De regering 

bestuurt de komende vier jaar het 

land. Het is dus belangrijk dat de 

partijen die met elkaar in de regering 

gaan, samen een goed plan kunnen 

bedenken voor Nederland. 

                     4
Als partijen het eens zijn over de sa-

menwerking, schrijven ze hun plannen 

op in het regeerakkoord.  

Niet alle standpunten die de partijen 

in hun verkiezingsprogramma hadden 

staan, krijgen daarin een plaats. Om 

het eens te worden zullen partijen 

allemaal wat wensen moeten laten 

schieten.

                     5
Nu gaan de regeringspartijen op zoek 

naar ministers en staatssecretarissen 

voor in het kabinet. De nieuwe minis-

ters worden benoemd door de koning. 

Daarna gaan de ministers samen met de 

koning op het bordes voor het paleis op 

de foto.

WIE
GAAT MET
WIE?
HOE WERKT 
DE FORMATIE?

wat een
stevige handdruk 

heb jij, zeg...

het ligt
niet aan

jou...

nou
hè?

morgen
samen

een hapje 
eten?

17.000.000
inwoners

700 à 1.000
kandidaten

150
kamerleden

STREEP IN DE WOORDZOEKER DE WOORDEN 
DOOR DIE ROOD & DIKGEDRUKT ZIJN OP DEZE 
TWEE PAGINA’S. WELKE ZIN BLIJFT ER OVER?



8 ~ 10
ANTWOORDEN 

JUIST

EEN
KING-SIZE
BURGER!!

Jij weet er veel van!  
We hoeven je dan ook vast niet 
te vertellen dat je in het echt 
geen stemexamen hoeft af te 
leggen voor je mag stemmen!

5 ~ 7
ANTWOORDEN 

JUIST

EEN
MEDIUM
BURGER

Je hoeft in het echt geen stem- 
examen af te leggen voor je mag 
stemmen. Maar als zo’n test er  
zou zijn, ben je ervoor geslaagd! 

1 ~ 4
ANTWOORDEN 

JUIST

EEN
SMALL
BURGER

Je hoeft in het echt geen stem- 
examen af te leggen voor je mag 
stemmen. Toch is het wel handig 
als je weet hoe het werkt.  
Misschien helpt het lezen van dit 
tijdschrift je op weg.

1.
De ministers…

a  …zijn lid van de Tweede Kamer en 

mogen dus meestemmen over wets-

voorstellen.

b   …zijn lid van de Tweede Kamer, maar 

mogen niet stemmen over wetsvoor-

stellen.

c   …zijn geen lid van de Tweede Kamer 

en mogen niet stemmen over wets- 

voorstellen.

2.
De verkiezingen voor de Tweede Kamer 

zijn om de 4 jaar.

a   Dat klopt, maar er kunnen tussentijds 

verkiezingen worden gehouden.

b   Dat klopt, er kunnen tussentijds geen 

verkiezingen worden gehouden.

c   Dat klopt niet, er zijn elk jaar verkie-

zingen.

3.
Kun je iemand anders voor je laten  

stemmen?

a  Ja, dat heet stemmen bij volmacht.

b   Ja, dat heet blanco stemmen.

c   Nee, je hebt stemplicht.

4.
De regering van ons land bestaat uit:

a  de Eerste en de Tweede Kamer

b  de ministers en de staatssecretarissen

c    de ministers en de koning

5.
Als je 18 bent mag je stemmen.  

Maar hoe oud moet je eigenlijk zijn om in 

de Tweede Kamer te mogen zitten?

a   18 jaar of ouder

b  21 jaar of ouder

c  25 jaar of ouder

6.
De Tweede Kamer…

a  …vergadert van maandag tot en met 

vrijdag.

b   …vergadert op dinsdag, woensdag en 

donderdag.

c   …vergadert altijd in de grote vergader-

zaal met de bekende blauwe zetels.

7.
Hoeveel stemmen heb je ongeveer nodig 

voor een zetel in de Tweede Kamer?

a   10.000

b   60.000

c  120.000

8.
Stemmen is geheim.

a  Ja, je hoeft niemand te vertellen wat  

je stemt.

b  Ja, het is verboden het aan iemand 

vertellen.

c   Ja, alleen politici moeten vertellen op 

wie ze hebben gestemd.

9.
Wat gebeurt er als een minister een nieuwe 

wet voorstelt, maar de meerderheid van de 

Tweede Kamer die wet niet wil?

a  De wet komt er toch, want de minister 

is belangrijker dan de Tweede Kamer. 

b  De wet komt er niet, de voorzitter van 

de Tweede Kamer heeft hiervoor een 

speciaal vetorecht.

c   De wet komt er niet, want een meerder- 

heid van de Tweede Kamer moet het 

ermee eens zijn.

10.
De Tweede Kamer kan…

a   …alleen wetten veranderen.

b  …alleen wetten goedkeuren of afkeuren.

c   …wetten maken en veranderen.

De antwoorden vind je onderaan de 

volgende bladzijde

STEM  1918

WAT WEET JIJ 
VAN POLITIEK?

UITSLAGTEST

mm...

hmm...

mMm!!

ANTWOORDEN 1C / 2A / 3A / 4C / 5A / 6B / 7B / 8A / 9C / 10C



SCHOLIERENVERKIEZINGEN
Hoe zou de Tweede Kamer eruit zien als jongeren het voor 
het zeggen hadden? Dat weten we dankzij de Scholieren- 
verkiezingen. Scholierenverkiezingen worden altijd vlak 
voor de echte verkiezingen gehouden.

De uitkomst van de scholierenverkiezingen is een goede voor-

speller voor de echte verkiezingen. Tijdens de verkiezingen van 

2012 waren de Scholierenverkiezingen zelfs betrouwbaarder dan 

de opiniepeilingen. Maar er waren ook verschillen met de ‘echte’ 

uitslag. In 2012 gaven scholieren de PvdA de meeste stemmen 

en niet de VVD. En kreeg het CDA veel minder stemmen dan 

tijdens de echte verkiezingen. De Piratenpartij kreeg van scho-

lieren in 2012 maar liefst 14 zetels! 

Hier kun je zelf een voorspelling maken van de verkiezings- 

uitslag. Hoeveel zetels denk jij dat de partijen krijgen?  

Zullen er nieuwe partijen in de Kamer komen, of krijgen zij  

niet genoeg stemmen?

Vul op de posters hieronder jouw schatting in!

ZETELS

ZETELS ZETELS

ZETELS
ZETELS

ZETELS

andere partij:

ZETELS

ZETELS ZETELS

ZETELS

ZETELS

andere partij:

ZETELS

ZETELS

COLOFON

Samenstelling en tekst: ProDemos / Beeld: Phil Nijhuis/HH (pag 4-5, pag 17; Rutte-Wilders, 

pag 15 & 18; handopsteken), Bram Petraeus (pag 9; Nijman), Roel Wijnants (pag 9; Joram van 

Klaveren), NOS Stefan Heijdendael (pag 10; Dominique vd Heyde), Margreet de Heer (pag 14), 

Werry Crone/HH (pag 17; Pechtold-Buma), Maarten Hartman/HH (pag 17; Roemer-Klaver) / 

Vormgeving: Carrie Zwarts & Sybren Kuiper / Druk: Grafius, Nieuw Vennep

DIT IS EEN UITGAVE VAN:

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat / Hofweg 1H / 2511 AA Den Haag  

T 070 757 02 00 / info@prodemos.nl / www.prodemos.nl

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’.

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechts-

staat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de 

gemeente, de provincie, het land en Europa.


