Tips
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: b.d.l.m.holsgens2@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://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/04/Kiesstelsel-Duitsland-2017PDF.pdf
 Webpagina over de Duitse verkiezingen, van het Duitsland Instituut:
https://duitslandinstituut.nl/thema/134/verkiezingen-2017
Duitse websites:
 Stemhulpen voor de Duitse verkiezingen (in het Duits):
o https://www.bundeswahlkompass.de/
o http://www.wahl-o-mat.de
o http://www.spiegel.de/netzwelt/web/bundestagswahl-2017-fuenfalternativen-zum-wahl-o-mat-a-1163439.html
 Website voor scholieren van publieke zender ZDF:
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/index/00076/
 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: http://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswahl-2017/
o Lesmateriaal: http://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/wahl-o-matim-unterricht/
o Hoe werken de verkiezingen:
http://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswahl-2013/165860/diebundestagswahl-waehlen-ist-wichtig

Poster


Poster met collage van verkiezingsaffiches Duitse Verkiezingen:
https://duitslandinstituut.nl/momentaufnahme-6
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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
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/20122013/geschiedenis/Die+Welle.html

Boek


Waarom we ineens van de Duitsers houden
Door Volkskrant-journalist Merlijn Schoonenboom
http://www.atlascontact.nl/boek/waarom-we-ineens-van-de-duitsers-houden/
Lees hier een voorpublicatie:
http://www.duitslandweb.nl/actueel/boeken/2013/7/voorpublicatie-merlijnschoonenboom.html



Het mirakel Merkel. Hoe het meisje van Kohl de machtigste vrouw ter wereld werd
Door NOS-correspondent Margriet Brandsma
http://www.duitslandweb.nl/actueel/boeken/2012/4/het-mirakel-merkel.html



Meer lezen? Naar aanleiding van de Boekenweek van 2016 (die als thema Duitsland
had) verschenen er veel boeken over Duitsland. Het Duitsland Instituut maakte een
overzicht: https://duitslandinstituut.nl/artikel/15017/boekenweek-nieuwe-non-fictieover-duitsland

Museum


Haus der Geschichte Bonn: http://www.hdg.de/bonn
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