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Recente vernieuwing van de eindtermen maatschappijwetenschappen hebben mede tot gevolg dat
een cruciaal onderdeel van onze parlementaire democratie niet meer expliciet wordt genoemd:
ons kiesstelsel. Deze V-Memo heeft tot doel om aan de hand van de nieuwe eindtermen een
relevante les over kiesstelsels te maken die hogere denkvaardigheden aanspreekt. Eerst wordt
ingegaan op de vernieuwing van het eindexamenprogramma maatschappijwetenschappen en kort
de relevantie van kiesstelsels aangestipt op basis van het publieke debat en benodigde hogere
denkvaardigheden. Vervolgens wordt vanuit een theoretisch kader op basis van de literatuur een
aantal oplossingen aangedragen voor een les over hogere denkvaardigheden. Daarna wordt voor
een oplossing gekozen en deze keuze verder verantwoord en uitgewerkt in werkvormen en
leeractiviteiten. Dit laatste wordt geïllustreerd door middel van een impressie van de V-Demo en
daarbij gegeven commentaar.
In het nieuwe eindexamenprogramma van Maatschappijwetenschappen krijgen de vier
hoofdconcepten, vorming, verhouding, binding en verandering uitdrukking in 23 kernconcepten.
M.b.t. het hoofdconcept binding staan de begrippen representatie en representativiteit centraal.
De ontworpen lessen voor de V-Demo zijn gebaseerd op deze twee begrippen en de interpretatie
van beide begrippen in het licht van een zelfontworpen kiesstelsel. Representatie staat voor “de
vertegenwoordiging van een groep in (politieke) organisaties door één of enkele betrokkenen die
namens de groep optreden”. Representativiteit staat voor “de mate waarin de (politieke)
besluiten, de standpunten of achtergrondkenmerken van vertegenwoordigers overeenkomen met
die van de groep die vertegenwoordigd wordt”.
In de vernieuwing van het eindexamen is meer nadruk gelegd op de achterliggende visies
op politieke representatie dan op het effect van de verschillende kiesstelsels. In het oude
programma is zowel het evenredige stelsel als het meerderheidsstelsel uitgebreid met voor- en
nadelen uitgelegd (SLO, 2017: 18). In het nieuwe programma gaat het om drie visies op politieke
representatie: het afspiegelingsmodel, het rolmodel en het partijenmodel. Voor dat laatste model
wordt direct gerefereerd aan Dahl (1998). Dit betekent echter dat belangrijke verschillen tussen
kiesstelsels op institutionele factoren niet expliciet aan de orde komen.
Toch is een les ter explicitering van kiesstelsels om twee redenen relevant: ten eerste
omdat er in het publieke debat nog steeds discussie is over politieke representatie en

representativiteit en een eventuele verandering van het kiesstelsel. Ten tweede omdat er een link
kan worden gelegd tussen kiesstelsels en de kernconcepten representatie en representativiteit.
Daarnaast is er in het kader van mogelijke regionalisering al jaren discussie over de
aanpassing van het kiesstelsel (Van der Meer, 2014). Zo is er recentelijk ook een paragraaf van
het regeerakkoord gewijd aan een eventuele verandering. Namelijk: “De Staatscommissie wordt
ook gevraagd om advies uit te brengen over opties voor een wijziging van het kiesstelsel voor de
Tweede Kamer, mede in het licht van de regionale functie van kiesstelsels in de omringende
landen” (Jacobs, 2017). Zowel het CDA als D66 zijn voorstanders van een kiesstelsel-wijziging.
Ten tweede heeft de verbinding tussen kiesstelsels en representativiteit directe betrekking
op hogere denkvaardigen. Het gaat niet alleen om het kennen van verschillende kiesstelsels zoals
voornamelijk in het oude programma het geval was, maar vooral om het koppelen van
kiesstelsels aan de achterliggende visies op representativiteit en daarmee aan de politieke cultuur
van een land. Met deze relevantie in het achterhoofd wordt nu een theoretisch kader
gepresenteerd van waaruit oplossingen worden gepresenteerd om kiesstelsels in een les die
betrekking heeft op hogere denkvaardigheden te verwerken.

Theoretisch kader
Het behandelen van kiesstelsels uit verschillende landen doet een beroep op de vergelijkende
politiek. De belangrijkste reden om de nadruk te leggen op de vergelijkende politiek is om het
zogenaamde ‘mile wide inch deep’ probleem te voorkomen (Ruijs, 2012: 43). Het gaat er
namelijk niet om het reproduceren van de kenmerken van ons kiesstelsel, maar vooral om het
evalueren ervan.
Bij de les over representativiteit en kiesstelsels moet de nadruk daarom niet op de
kenmerken, maar op de gevolgen van die kenmerken liggen op basis van een vergelijking tussen
landen (Ruijs, 2012: 48). Het kiesstelsel van Nederland uit je hoofd leren is op zichzelf namelijk
niet betekenisvol. Het wordt pas betekenisvol als de gevolgen van het stelsel worden vergeleken
op basis van de representativiteit met landen zoals de Verenigde Staten, Groot Brittannië,
Duitsland of Frankrijk.
Daarnaast stel ik een hypothese op, namelijk dat er momenteel een ‘leegte’ is als het gaat
om buitenlandse politiek. Er is mede door de relatieve onafhankelijkheid van publieke debatten

binnen de Europese Unie nauwelijks sprake van wederzijdse kennis over elkaars electorale
vormen van politieke besluitvorming. Leerlingen kennen vaak wel de namen van belangrijke
Europese leiders zoals Angela Merkel, Emmanuel Macron of Theresa May, maar het ontbreekt
hen aan de mogelijkheid om het gedrag van deze Europese leiders te contextualiseren.
Democratisch verkozen politieke leiders hebben namelijk een mandaat verkregen gebaseerd op
de kiesstelsels en de politieke cultuur van hun land. Een Franse President heeft bijvoorbeeld
formeel meer invloed dan een Deense minister-president. Het verbreden en uitdiepen van deze
relevante institutionele kennis vormt de basis van de te ontwerpen les. Deze ‘leegte’ hypothese
zal in het lesontwerp als aandachtsrichter worden gebruikt.
De redenering achter de behandeling van verschillende kiesstelsels is de volgende: in de
vergelijkende politiek worden instituties in plaats van directe ontwikkelingen vergeleken.
Bijvoorbeeld: de recente overwinning van Mark Rutte als eerste liberale premier van Nederland
is historisch, maar de wijze waarop hij regeert en coalities vormt is in grote mate gelijk aan de
kabinetten van Jan-Peter Balkenende. Daarnaast krijgt de politieke route die Mark Rutte gaat
varen pas echte betekenis bij begrip en contextualisatie van zijn positie binnen het Nederlandse
politiek-electorale systeem.
Uit de vakdidactische en pedagogische literatuur komen verschillende oplossingen voor het
behandelen van verschillende kiesstelsels naar voren. Een belangrijk gemeenschappelijk
onderdeel van deze oplossingen is dat ze betrekking hebben op het integreren van hogere
denkvaardigheden.
Om hogere denkvaardigheden in de les te behandelen is het van belang de achterliggende
kiessystemen te kennen maar ook actief te vergelijken. Ruijs (2012: 55): “niet alleen aandacht
(…) voor wat er geleerd wordt, maar ook voor het waarom en voor wat leerlingen ermee kunnen.
(…) [N]iet alleen de definitie van representativiteit kennen; maar met het begrip kiesstelsels
kunnen vergelijken”. Maddox en Saye (2017: 56) beschrijven hogore-orde-denken op basis van
Newmann (1991) als het interpreteren, analyseren of manipuleren van informatie in tegenstelling
tot het routinematig toepassen van eerder geleerd materiaal.
Als zodanig is het van belang dat het uiteindelijke leerdoel wordt gekoppeld aan hogere
denkvaardigheden. Dit leerdoel wordt daarom:

De leerling kan een eigen kiesstelsel vormgeven (creëren) en haar gevolgen voor
representativiteit beschrijven
Voor creëren zijn alle voorgaande niveaus van het leerproces nodig. Een leerling moet de twee
kernconcepten representatie en representativiteit begrijpen, kiesstelsels en hun kenmerken
kunnen begrijpen; in de praktijk een kiesstelsel kunnen categoriseren/classificeren; en de
gevolgen voor de waarde representativiteit of het waarde-dilemma representativiteit-efficiëntie
van een bepaald kiesstelsel kunnen evalueren (Ruijs, 2012: 56).
Alleen als de leerling tot bovenstaande in staat is, kan hij/zij zelf op basis van eigen
voorkeuren voor bepaalde waarden zoals representativiteit zelf een eigen kiesstelsel creëren en de
effecten van een dergelijk kiesstelsel voor zijn/haar gekozen waarden causaal beredeneren.
Maar uiteindelijk wordt het eigen gecreëerde kiesstelsel pas echt betekenisvol in vergelijking met
alternatieve kiesstelsels. In een actieve vergelijking worden alternatieven genoemd en op basis
van argumentatie uitgesloten. Dit is zowel inductief als deductief mogelijk; eerst verschillende
bestaande kiesstelsels bestuderen en vervolgens een kiesstelsel ontwikkelen of juist eerst
theoretische principes voor representativiteit nemen en vervolgens op basis van institutionele
criteria een kiesstelsel creëren en dit theoretisch model vervolgens vergelijken.
Fundamenteel gaat het bij dit centrale leerdoel om het verband tussen kiesstelsels en
politieke waarden. Als dit verband beter worden begrepen wordt ook de positie van de politieke
actors (premiers, presidenten of partijen) van bepaalde kiesstelsels duidelijker en betekenisvoller.

Oplossingen
Het hoofdleerdoel kan op verschillende wijzen concrete vormen aannemen. Hier baseer ik de
verschillende opties op twee dimensies van Marzano (2014) en op de twee beschreven
pedagogische modellen van Ebbens en Ettekoven (2015; 2016) die naar eigen interpretatie in een
2 x 2 tabel zijn gezet (tabel 1.). De twee dimensies van Marzano (2014: 162) hebben beide
betrekking op hogere-orde-denken omdat ze de nadruk leggen op het genereren en produceren
van kennis.

Tabel 1. 2 x 2 Tabel Vaardigheden en Pedagogische Aanpak
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Fouten analyseren
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Ontwerpen

Definitieonderzoek

Experimenteel onderzoek
Scenario onderzoek
Systeemanalyse

Deze 2 x 2 tabel is niet uitputtend en niet exclusief. Dit betekent dat de verschillende
denkvaardigheden en/of onderzoeksopzetten uit de derde en vierde dimensie van Marzano (2014)
ook op basis van een meer docent-gestuurde of juist een leerling-gestuurde aanpak plaats kunnen
vinden. Echter, er is wel een duidelijke tendens van minder naar meer complexe denkactiviteiten
te bespeuren en Marzano (2014: 162) merkt op: ‘Dimensie 4 leent zich dan ook beter voor
leerlinggestuurde taken dan voor docentgestuurde taken. De leerling komt tot eigen beslissingen,
conclusies, ontwerpen en oplossingen.’ De algemene pedagogische aanpak die uiteindelijk wordt
gekozen (docentgestuurd of leerlinggestuurd) kan verder worden gespecificeerd aan de hand van
concrete werkvormen en leeractiviteiten die door Ebbens en Ettekoven (2015; 2016) worden
genoemd. Eventueel benodigde en tevens benadrukte docentvaardigheden kunnen vervolgens
worden aangepast aan de gekozen aanpak en leeractiviteiten.

Keuze voor oplossing

De keuze voor een oplossing wordt geïnspireerd door Maddox & Saye (2017: 56). Zij geven een
aantal relevante criteria. Het eerste criterium is het geven van een authentieke taak, waarbij
leerlingen hun denkwijzen delen op basis van uitgebreide geschreven taken die gebaseerd zijn op
taken voor volwassenen. Het gaat daarbij om taken die een realistische context bieden. Dit soort
taken vergroot de kans op leerproducten van hoge kwaliteit die een uitgebreide kennis over een
bepaalde inhoud weergeven. Daarnaast zou dit soort taken ook de motivatie van studenten
vergroten.
Als tweede criterium introduceren Maddox en Saye (2017: 56, 57) de ‘scaffolds’. Dit zijn
prompts die structuur bieden voor het eindproduct, in het geval van Maddox en Saye zijn die
gegeven in de context van een geschiedenis-essay.
Vervolgens geven ze ook nog een aantal relevante tips: een complexe opdracht gebruiken
als een diagnostische tool, de optimale balans vinden van informatiebronnen, voldoende
voorkennis garanderen, de opdracht over meerdere dagen uitspreiden, in het begin de leerlingen
samen laten werken. Uiteindelijk hangt de kwaliteit van het product samen met de kwaliteit van
de aangeboden ‘scaffolds’ (Maddox en Saye, 2017: 65).
Naast deze criteria is ook relevant dat in Domein A in de eindtermen van het vak
maatschappijwetenschappen ruimte wordt gemaakt voor het ontwikkelen van allerlei soorten
vaardigheden

(SLO,

2017):

informatievaardigheden,

denkvaardigheden

en

onderzoeksvaardigheden. Wat betreft informatievaardigheden is relevant dat de leerlingen zelf
informatie verwerken en daaruit beredeneerde conclusies trekken en deze ook opschrijven. Wat
betreft (hogere) denkvaardigheden is relevant dat de kernconcepten representativiteit en
representatie worden toegepast op contexten (hier specifieke kiesstelsels) en dat er verbanden
worden gelegd (causaal redeneren van kiesstelsels naar gevolgen voor de kernconcepten). Ook is
relevant dat die verschillende contexten (kiesstelsels) in het uiteindelijke lesontwerp worden
vergeleken. Het gaat erom dat de leerling actief zelf verbanden gaat leggen tussen contexten en
kernconcepten.
Wat betreft onderzoeksvaardigheden zijn de opgestelde doelen onder andere het
beoordelen van onderzoeksresultaten en het opzetten en uitvoeren van een eenvoudig onderzoek
naar een concreet maatschappelijk verschijnsel. In dit geval gaat het om een onderzoek naar het

‘meest’ representatieve kiesstelsel. Hier gaat weliswaar een klein beetje om het zoeken van
bronnen, maar vooral gaat het hier over het vertalen van waardevolle informatie uit bronnen.
De combinatie van de criteria van Maddox en Saye (2017) en de genoemde vaardigheden
uit de eindtermen leiden samen tot een twee-staps aanpak met als einddoel het eerdergenoemde
algemene leerdoel: De leerling kan een eigen kiesstelsel vormgeven (creëren) en haar gevolgen
voor representativiteit beschrijven.
Om ervoor te zorgen dat er voldoende voorkennis beschikbaar is wordt er gekozen voor een
tweeledige opdracht: eerst een beslissen-opdracht uit de 3e dimensie van Marzano en vervolgens
een scenario onderzoek uit de 4e dimensie van Marzano. Het doel van deze tweeledige opdracht
is om een het uitdagende leerdoel met behulp van een scaffold, namelijk de beslissen-opdracht te
bereiken. In de beslissen-opdracht worden eerst verschillende kiesstelsels inductief bestudeerd en
vergeleken op basis van criteria van representativiteit alvorens een eventueel scenario van een
zelfbedacht kiesstelsel deductief wordt opgesteld.
Naast het centrale leerdoel, hebben deze opdrachten de volgende deel-leerdoelen:
De leerling kan,
(Kennis)
- in 100 woorden de begrippen representatie en representativiteit uitleggen
- een electoraal systeem aan de hand van de criteria kiesdeler, kiesdrempel, district
grootte, kandidaten per district categoriseren
- het verschil tussen evenredige en meerderheidsstelsels schriftelijk (in drie zinnen)
aangeven
- het verschil tussen parlementaire en presidentiële stelsels schriftelijk (in drie zinnen)
weergeven
(Vaardigheden)
- (eindtermen maatschappijwetenschappen D2) aan de hand van kiesstelsels beschrijven
wat het belang is van representativiteit/representatie voor een democratische
rechtsstaat.
- Uitleggen hoe representatie/representativeit kunnen bijdragen aan politieke binding
van burgers aan de democratie
- Mogelijke voor- en nadelen van een kiesstelsel afwegen op basis van de waarden
politieke gelijkheid vs. politieke binding.
- Verschillende kiesstelsels vergelijken op basis van bezwaren over ons huidig
proportioneel kiesstelsel (dit leerdoel komt overeen met subdomein A2: verbanden

leggen tussen en binnen andere contexten met behulp van hoofd- en kernconcepten,
SLO, 2017).
(Attitude)
- Het belang inzien van een type kiesstelsel voor de relatieve macht van politieke
partijen in een politiek systeem
Met deze leerdoelen in het achterhoofd wordt nu een impressie van de V-Demo en de gebruikte
werkvormen gegeven.

Impressie V-Demo
De opzet voor de V-Demo is als volgt: eerst de centrale gedachte achter de les weergeven met de
relevantie in het achterhoofd. Vervolgens het lesthema introduceren met de gekozen didactische
en pedagogische aanpak en als laatste de werkvormen uitleggen. Hier ga ik kort in op de vertaling
van de leerdoelen in de daadwerkelijke les en de werkvormen die aan bod komen. Dit doe ik aan
de hand van de feedback die ik tijdens de uitvoering van de V-Demo heb ontvangen.
Als centrale gedachte wordt geïntroduceerd dat deze les of lessen zijn bedoeld om de
leerling zoveel mogelijk uit te dagen. Het is de bedoeling dat de hersens van de leerlingen
daadwerkelijk gaan kraken.
Feedback
Na de uitvoering van de V-Demo kreeg ik de volgende feedback. Wat betreft de aandachtsrichter
zou een meer aantrekkelijkere intro op zijn plaats zijn. De gebruikte aandachtsrichter, een filmpje
waarin de Duitse verkiezingen worden uitgelegd is enigszins droog en dor en wekt weinig
interesse. Een alternatieve intro zou het filmpje: “Mixed-Member Proportional Representation
Explained” van CGP Grey kunnen zijn waarin het kiesstelsel van Duitsland op een grappige
manier via dieren wordt uitgelegd (https://www.youtube.com/watch?v=QT0I-sdoSXU). Het gaat
hier om de eerste drie minuten. De vraag naar aanleiding van het filmpje is, welk land heeft dit
kiesstelsel? Het antwoord daarop is Duitsland (ook Roemenië en Bolivia).
Een andere mogelijkheid voor een aandachtsrichter is om de leerlingen de vraag te stellen:
stel je bent kiezer die voor dierenrechten is. In welk land is het het meest waarschijnlijk dat je via
je stem daadwerkelijk ervoor kunt zorgen dat jouw gedachtegoed in het parlement wordt
verwoord? Bij het beantwoorden van deze vraag kan vervolgens worden gekeken in hoeverre
leerlingen al weten wat de gevolgen van verschillende politieke systemen zijn voor minderheden,
zoals bijvoorbeeld First Past the Post in het Verenigd Koninkrijk en ons eigen proportioneel
systeem.
Na de aandachtsrichter wordt kort een overzicht gegeven van alle soorten kiesstelsels
wereldwijd (zie slide 13 in de bijlage), waarbij kort het Nederlandse kiesstelsel wordt uitgelegd.
Vervolgens wordt vanuit het overzicht van kiesstelsels een dimensie gehaald van proportioneel
naar meerderheidssystemen, waarbij vier landen als voorbeeld naar voren worden gehaald. Het
gaat daarbij om: Noorwegen en het proportioneel systeem (PR); Duitsland en het mixed member
proportioneel systeem (MMP); Frankrijk en het mixed member majoritarian systeem voor de
Franse senaat (MMM); en Groot Brittannië en het meerderheidsstelsel of majoritarian systeem
(ook wel first past the post (FPTP) genoemd).
Vervolgens worden er een aantal bezwaren genoemd die gebaseerd zijn op een artikel
over de vernieuwing van ons Nederlands kiesstelsel van parlement.com (2017). Op basis daarvan
wordt de volgende opdracht gegeven:

Beslissen-opdracht
1. Lees vernieuwing kiesstelsel (parlement.com), bestudeer een kiesstelsel en geef een korte beschrijving
van het kiesstelsel in minimaal 250 woorden (bullet points mag ook).
a. Gebruik daarbij de criteria kiesdeler, kiesdrempel, district grootte (criteria voor gewicht)
district, kandidaten per district
Primaire bronnen (je mag ook andere bronnen gebruiken):
Duitsland: http://stukroodvlees.nl/als-nederland-duitse-kiesstelsel/
Verenigd Koninkrijk: http://stukroodvlees.nl/als-nederland-britse-kiesstelsel-zou/
Noorwegen: http://stukroodvlees.nl/als-nederland-noorse-kiesstelsel-en-andersom/
Frankrijk: http://stukroodvlees.nl/als-nederland-franse-kiesstelsel/
2. Evalueer het kiesstelsel op basis van de volgende bezwaren over het Nederlandse kiesstelsel
(parlement.com) (biedt het door jou bestudeerde kiesstelsel oplossingen?):
a. Kiezers hebben geen sterke band met politici
b. Politici hebben weinig directe betrokkenheid bij het volk
c. Politieke partijen zijn onderdeel van de staat
d. Afsplitsingen zijn geoorloofd
e. Weinig invloed op lijstvolgorde
f. Weinig invloed op de coalitievorming
g. Partijbelang voor kiezersbelang
3. Wissel de gevonden evaluatie uit met 3 andere leerlingen die ieder een ander kiesstelsel hebben
onderzocht en:
a. Discussieer over welk kiesstelsel het beste de bezwaren zou opheffen
b. Welk kiesstelsel heeft de beste representativiteit; en in welke kiesstelsels is er meer politieke
binding tussen kiezer en gekozene?

De feedback op deze opdracht was dat er een duidelijkere database moet zijn met bronnen. Naast
het artikel over de vernieuwing van ons eigen kiesstelsel en de artikelen van Simon Otjes van
StukRoodVlees, zijn daarom nog de volgende bronnen in een dergelijke database op te nemen:
- het Oxford Handbook of Electoral Systems als naslagwerk
- de wikipedia pagina: list of electoral systems by country
- de youtube pagina van CGP Grey waarin mogelijke gevolgen per electoral systeem
duidelijk worden uitgelegd (https://www.youtube.com/CGPGrey)
Mocht de leerling er niet uitkomen aan de hand van de primaire bronnen, dan kan hij/zij eerst de
database raadplegen en vervolgens vragen stellen aan de docent. In het laatste geval kan de
docent eventueel nog meer bronnen geven (bv. Over het Duitse MMP stelsel:
https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/194/het-duitse-kiesstelsel).
Het is daarbij niet de

bedoeling dat de leerlingen te veel op hun onderzoeksvaardigheden (het zoeken van bronnen)
aangesproken worden.
De opzet van de werkvorm is de expert-methode (Ebbens en Ettekoven, 2016: 82-84),
waarbij leerlingen eerst zelf een kiesstelsel uit een van de vier landen bestuderen, dit kan
(afhankelijk van de hoeveelheid voorkennis van de leerlingen) individueel of in groepen.
Vervolgens worden de bevindingen van de leerlingen uitgewisseld bij het derde onderdeel van de
beslissen-opdracht. Deze uitwisseling gebeurt door middel van groepjes van vier, waarin iedere
groepslid een ander kiesstelsel heeft bestudeerd. Het volledige groepje beantwoordt dan een
tweetal vragen (3a en b).
Als tweede opdracht is er een scenario-opdracht, die ofwel in groepjes, ofwel individueel kan
worden gegeven. Deze opdracht ziet er als volgt uit:
Scenario opdracht
Creëer een ideaal kiesstelsel en bepaal de gevolgen van het kiesstelsel voor representativiteit
4. Creëer een ideaal kiesstelsel
Zorg dat het door jouw ontworpen kiesstelsel zoveel mogelijk bezwaren voor het Nederlandse kiesstelsel
oplost:
a. Kiezers hebben geen sterke band met politici
b. Politici hebben weinig directe betrokkenheid bij het volk
c. Politieke partijen zijn onderdeel van de staat
d. Afsplitsingen zijn geoorloofd
e. Weinig invloed op lijstvolgorde
f. Weinig invloed op de coalitievorming
g. Partijbelang voor kiezersbelang
Zorg daarnaast dat je de volgende criteria omschrijft:
Kiesdeler, kiesdrempel, district grootte, kandidaten per district, aantal stemmen en/of aantal stemronden,
regeringsvorming,
representativiteit,
representatie,
parlementair/presidentieel stelsel, dualisme,
ontbindingsrecht, kieslijsten (criteria op basis waarvan ze worden samengesteld), stemplicht.
5. Bepaal de gevolgen van het kiesstelsel voor representativiteit en geef aan welke partijen mogelijk baat
hebben bij een dergelijk stelsel op basis van de laatste verkiezingsuitslag en/of kiezers (zie bronnen
stukroodvlees).

Deze opdracht bestaat eigenlijk uit twee deelopdrachten die het hoofdleerdoel van deze
lessenserie vervullen: namelijk het creeëren of ontwerpen van een eigen kiesstelsel op basis van
een aantal variabelen en criteria (de bezwaren voor ons huidig kiesstelsel) en de eventuele
gevolgen van dit kiesstelsel voor representativiteit en de huidige politieke partijen beschrijven in
een scenario.

De kritiek tijdens de V-Demo vanuit de vakdidactische groep op deze scenario-opdracht
was tweeledig: enerzijds dienen de denkstappen die de leerlingen moeten maken nog
geëxpliciteerd te worden, anderzijds is een uitwerking van een voorbeeld nodig om als eventuele
scaffold te dienen voor de leerlingen en om kinderziektes uit de opdracht te halen.
Een verdere suggestie ter verbetering was om voor de scenario-opdracht naast
denkstappen ook schrijfronden in te delen. Dit betekent dat leerlingen over meerdere lessen 1 a 2
keer feedback krijgen op het door hun ontworpen kiesstelsel om ervoor te zorgen dat ze aan de
beoordelingscriteria voldoen.
Beoordelingsmodel
Omdat het hier om meerdere opdrachten over meerdere lessen gaat, wordt hier een voorbeeld
gegeven van de beoordelingscriteria waarmee deze opdracht wordt geëvalueerd. De resultaten
worden geanalyseerd op basis van begrip van kernconcepten en criteria, argumentatie ten
opzichte van de oplossing van de genoemde bezwaren en (indien schriftelijk gevraagd tijdens de
opdracht) samenwerking en uitwerking van de gevolgen van de verschillende kiesstelsels wat
betreft (eerder genoemde) bezwaren, representativiteit en politieke binding (Tabel 2.). Voor een
antwoordmodel, zie de bijlage.

Tabel 2. Beoordelingsmodel Beslissen-opdracht
Onderdeel

Criteria

Punten

- Goede beschrijving van kernconcepten (Evenredige vertegenwoordiging
of proportionaliteit; meerderheidsstelsel; MMP of MMM; representatie en
representativiteit)
- Alle criteria/variabelen zijn genoemd en kloppen voor het desbetreffende
kiesstelsel

(2)

2.

- Effecten van het kiesstelsel voor de bezwaren m.b.t. het Nederlandse
kiesstelsel zijn logisch geanalyseerd

(2)

3.

- Uitwisseling van kiesstelsels serieus verlopen
- Gevolgen voor representativiteit goed beschreven in groepje (indien
opdracht 3 van beslissen-opdracht ook schriftelijk wordt ingeleverd)

(1)
(2)

Geheel

- Alle onderdelen zijn aanwezig

(1)

Totaal aantal punten

(10)

Document
1.

Docentvaardigheden

(2)

De belangrijkste docentvaardigheden hebben betrekking op de balans in begeleiden bij
samenwerkend leren van Ebbens en Ettekoven (2016: 125-130). Het gaat er hierbij om dat de
docent de volgende vuistregels hanteert: bij de start ten minste 5 minuten niet helpen; groepen
helpen in plaats van individuen; in eerste instantie vragend helpen; rondjes lopen en gedrag
observeren en gewenst gedrag bekrachtigen; en overzicht houden.
Met name in de context van hulp op maat en het hele taak eerst principe is het van belang
dat de docent zich aan de structuur van de opdracht houdt. Dat betekent: eerst leerlingen zelf
laten werken, vervolgens wijzen op de database met extra bronnen en indien de leerling(en) er
niet uitkomen, vragend helpen en als laatste extra hulpbron nog meer structuur aanbieden waar
het daadwerkelijk nodig is. De grootste uitdaging daarbij is om de optimale balans vinden van
informatiebronnen (Maddox en Saye, 2017: 65). Afhankelijk van de zelfstandigheid en de
voorkennis van de leerlingen is er een meer of minder gestructureerde aanpak nodig vanuit de
docent. Hierbij kan de balans-dimensie van Ebbens en Ettekoven (2016: 126) uitkomst bieden.
Idealiter wordt deze opdracht gegeven in een 5-VWO-klas aan het eind van de reeks over het
hoofdconcept binding waarbij de leerlingen zowel voldoende voorkennis hebben over de
belangrijkste verschillen tussen kiesstelsels in westerse democratieën als ook in staat zijn om
zelfverantwoordelijk te leren.

Conclusie
In het vernieuwde MAW-programma is gekozen voor een concept-context benadering waarin een
viertal hoofdconcepten en een 23tal kernconcepten centraal staan. Deze V-Memo tracht voor het
hoofdconcept Binding een uitdagende lessenserie aan te bieden die de kernconcepten
representatie en representativiteit raakt. Het hoofdleerdoel van deze lessenserie is: De leerling
kan een eigen kiesstelsel vormgeven (creëren) en haar gevolgen voor representativiteit
beschrijven. De kern van de lessenserie is het gebruik maken van de comparatieve politiek. Dit is
uitgewerkt in twee deelopdrachten. De eerste deelopdracht is een beslissen-opdracht uit de 3e
dimensie van Marzano (2014): hierin worden politieke instituties in verschillende landen op basis
van concrete variabelen en criteria (wat betreft mogelijke uitkomsten) vergeleken. Deze opdracht
maakt gebruik van hogere-orde-denken omdat er aanspraak wordt gedaan op analyseren en
evalueren. Deze opdracht is hier verder uitgewerkt aan de hand van een beoordelingsmodel. De
tweede en laatste deelopdracht is een scenario-opdracht waarbij de leerlingen op basis van een
grote hoeveelheid aan criteria een eigen kiesstelsel zullen creëren. Naast het creëren van dit
kiesstelsel zal er ook een daadwerkelijk scenario voor het ontworpen kiesstelsel moeten worden
geschreven; namelijk, wat zijn de effecten voor de genoemde bezwaren (zie opdracht) en voor
representativiteit en politieke binding? Samenvattend biedt deze lessenserie dus een tweetal
uitdagende opdrachten waarin het leerlinggestuurd samenwerkend leren van Ebbens en Ettekoven
(2016) centraal staat; mede door middel van de gebruikte expert methode.
Het doel van deze lessenserie was om zo uitdagend mogelijke opdrachten te creëren voor
5-VWO’ers of enthousiaste Havisten die het interessant vinden om te puzzelen met politieke

instituties en ze alvast met een been in de bachelor opleiding te laten gaan staan. Daarnaast was
het doel om diepgang te bieden aan een relevante discussie over de vernieuwing van ons eigen
proportionele kiesstelsel. Dit is een discussie die om de zoveel jaar steeds weer terugkeert in het
publieke debat en waarschijnlijk nooit zal verdwijnen.
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Bijlages
In de bijlage is te vinden:
1. De vakdidactische demonstratie in MDA-vorm
2. Antwoordmodel voor de beslissen-opdracht
3. Handouts voor de beslissen-opdracht
4. De Powerpoint van de V-Demo (inclusief de slides voor het lessenontwerp)

MDA Model Lessenserie
Doelgroep: 25 lln, 5-6VWO
Les 1 van 2 over de beslissen-opdracht
Theoretische Beginsituatie: De leerlingen hebben reeds kennis gemaakt met de basisbegrippen t.o.v. kiesstelsels. Ze kennen de
verschillen tussen evenredige en meerderheidsstelsels en kunnen ook voorbeelden van landen noemen die deze stelsels hebben.
Daarnaast begrijpen ze wat de begrippen representatie en representativiteit inhouden.
Als laatste is het van groot voordeel indien de leerlingen ervaring hebben met het hele taak eerst principe voor de eindopdracht
voor les 2. Daarin wordt namelijk een grote opdracht gegeven, waarbij de leerlingen in eerste instantie zelf aan de slag moeten.
Belangrijkste Leerdoelen voor de leerlingen

1. Mogelijke voor- en nadelen van een kiesstelsel afwegen op basis van de waarde representativiteit
(politieke gelijkheid vs. politieke binding) (Vaardigheidsdoel)
2. Verschillende kiesstelsels vergelijken op basis van bezwaren over ons huidig proportioneel kiesstelsel
(Vaardigheidsdoel)
Belangrijkste Leerdoelen voor de docent (voor overige zie bovenstaand): -voldoende structuur bieden door middel van
hulpbronnen A (extra vragen), B (informatiebronnen) en C (scaffolds, oftewel structuur). Bij de groepsopdrachten hele groepen
helpen en geen individuen. Evalueren op basis van heldere criteria, bijvoorbeeld: het scenario van de leerling toont begrip van
kernconcepten, geeft voldoende argumentatie en inhoudelijke diepgang.
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Antwoordmodel (voorbeeld voor Duitsland)
Document Beslissen-Opdracht Bondsrepubliek Duitsland
1.
Criteria:
Kiesdeler =
- Is afhankelijk van het aantal zetels dat de partij heeft gehaald in de
districtenverkiezingen (299 zetels)
- De kiesdeler is zo samengesteld dat alle partijen evenredig veel zetels krijgen als ze
stemmen hebben gehaald bij de tweede stemmen (er is een minimaal 598 zetels).
Voorbeeld CDU: 185 districten gewonnen, en 26,8% van het aantal tweede stemmen
(daarvoor krijgen ze nog 15 extra zetels; dus kiesdeler in 2017 is
12.447.656/200=62238 stemmen (in Nederland is de kiesdeler 70.106)
Kiesdrempel =
- 5% van het aantal tweede stemmen ofwel 3 districten (2017: 2,326 miljoen stemmen)
- (alle gewonnen districten worden sowieso toegekend)
District grootte (criteria voor gewicht) =
- districten gedeeltelijk gebaseerd op gemeenten binnen de provincies (Länder)
- wordt vastgelegd in de wet (Bundeswahlgesetz)
- Stedelijke gebieden hebben meerdere districten
o Er is een maximale afwijking van 15% naar boven en 15% naar onder van het
gemiddelde aantal Duitsers dat in een kiesdistrict mag wonen.
o Indien een kiesdistrict meer dan 25% afwijkt van het gemiddelde moet het
worden veranderd (gemiddelde is ongeveer 270.000 Duitse inwoners)
District =
- Moet in één provincie (land) liggen
- Het liefst geen gemeentes doorkruisen
- Bv. Leverkusen is een district
Kandidaten per district =
- per district is er één kandidaat
2.
a. Kiezers hebben geen sterke band met politici
Positief effect omdat er een direct-gekozen politicus uit de regio in het parlement terecht komt
b. Politici hebben weinig directe betrokkenheid bij het volk

Positief effect omdat er een gedeelte politici zijn die zelf stemmen moeten winnen en persoonlijk
verantwoording af moeten leggen aan hun district, partijlijsten worden iets minder belangrijk
c. Politieke partijen zijn onderdeel van de staat (dit bezwaar kan, indien het te lastig
wordt gevonden, worden geschrapt)
Neutraal: ook in het Duitse systeem krijgen politieke partijen ook vanuit de Staat geld: officieel
0,83 cent per tweedestem en 0,45 cent per euro die ze aan bijdragen krijgen (deze regel geld voor
max. 3300 euro per persoon).
d. Afsplitsingen zijn geoorloofd
Positief effect. Hoewel afsplitsingen zijn geoorloofd, mag een nieuwe fractie pas gevormd
worden bij het halen van de kiesdrempel. Dit maakt afsplitsingen dus veel minder aantrekkelijk
dan in Nederland.
e. Weinig invloed op lijstvolgorde
Nog steeds het geval omdat de tweede stemmen proportioneel zijn.
f. Weinig invloed op de coalitievorming
Neutraal tot positief: Ook in Duitsland worden coalities gevormd. Omdat je via de tweede stem
op een partij kunt stemmen, zou je eventueel je voorkeur voor een coalitie op deze manier
strategisch kunnen uiten. Bv. je vindt de politicus/politica van de CDU beter, dus je stemt op
hem/haar in je district, maar omdat je liever een grote en brede (GroKo) coalitie hebt stem je op
de SPD met je tweede stem.
g. Partijbelang voor kiezersbelang
Neutraal: enerzijds kunnen kiezers meer stemmen uitbrengen, maar anderzijds kunnen kleine
partijen niet in de Bundestag plaatsnemen en worden kleine minderheden van minder dan 5%
slechter gerepresenteerd, waardoor het ook moeilijker is om een nieuwe partij te starten in
vergelijking met Nederland en zo de democratie te vernieuwen (bv. FvD, PvdD, 50Plus).
3.
h. Discussieer over welk kiesstelsel het beste de bezwaren zou opheffen
Afhankelijk van de gebruikte argumentatie (moet berusten op bovenstaande feiten en genoeg
gedetailleerd zijn)
i. Welk kiesstelsel heeft de beste representativiteit; en in welke kiesstelsels is er meer
politieke binding tussen kiezer en gekozene?

Afhankelijk van de gebruikte argumentatie (moet berusten op bovenstaande feiten en genoeg
gedetailleerd zijn)
Daarnaast moeten de volgende definities zijn gebruikt en begrepen:
Representatie: de vertegenwoordiging van een groep in (politieke) organisaties door één of
enkele betrokkenen die namens de groep optreden.
(bv. in Nederland sterker omdat minderheden die minder dan 5% van de stemmen halen toch met
een partij in de Tweede Kamer kunnen komen (bv. Partij voor de Dieren), waardoor er beter
rekening kan worden gehouden met hun belangen. Daarnaast leggen minderheden vaak hun eisen
op aan de meerderheid als zij daar verder weinig nadelige consequenties aan ondervinden (denk
bijvoorbeeld aan het feit dat op bijna ieder levensproduct staat dat of er noten inzitten m.b.t. de
mensen die een allergie hebben (bron= https://medium.com/incerto/the-most-intolerant-wins-thedictatorship-of-the-small-minority-3f1f83ce4e15).
Representativiteit: de mate waarin de (politieke) besluiten, de standpunten of
achtergrondkenmerken van vertegenwoordigers overeenkomen met die van de groep die
vertegenwoordigd wordt.
(bv. in Nederland sterker omdat er meerdere partijen zijn, maar tegelijkertijd zwakker omdat er
minder zetels per inwoner zijn; daarnaast kan worden gekeken of alle bevolkingsgroepen
voldoende zijn vertegenwoordigd in het parlement of de regering. In Duitsland is het erg moeilijk
voor nieuwe partijen om hun stempel te drukken op de coalitie – waar de PVV al een keer
gedoogsteun heeft geleverd en het beleid enigszins sterker heeft beïnvloed, heeft de AFD minder
directe invloed op het regeringsbeleid. N.B. het gaat hier om het geven van een
redenering/argumentatie; de daadwerkelijke (causale) relatie tussen wel of niet
vertegenwoordigd zijn en invloed op politieke besluiten is buitengewoon moeilijk vast te
stellen omdat deze vaak ook indirect is – denk aan UKIP in het Verenigd Koninkrijk (1
Zetel in de House of Commons, maar toch de Brexit op de politieke agenda gekregen en
uiteindelijk gewonnen bij het referendum).

Handouts bij beslissen-opdracht (gebaseerd op internetbronnen
door politicoloog Simon Otjes)
1. Simon Otjes – Noorse Kiesstelsel
a. http://stukroodvlees.nl/als-nederland-noorse-kiesstelselen-andersom/
Afgelopen maandag waren er verkiezingen in Noorwegen. Wat als Nederland hun
kiesstelsel zou hebben? Of Noorwegen het Nederlandse kiesstelsel?

Zetels per hectare
Het Noorse kiesstelsel werkt met districten waarin meerdere personen gekozen
worden, Zo heeft het district Finnmark in het hoge noorden vier zetels die
evenredig verdeeld worden tussen de partijen die het best scoren in dat district, het
zelfde geldt voor Oslo met zijn 18 zetels. De districten hebben verschillende
grootte. Dit is een van de meest voorkomende kiesstelsels van de wereld, en wordt
ook gebruikt in landen als Zweden, Finland, Denemarken, Spanje, Portugal en
België.
Het Noorse kiesstelsel is alleen net anders dan de meeste landen met zo’n
districtenstelsel: het aantal zetels per district is niet alleen afhankelijk van het aantal
inwoners maar ook van de oppervlakte van dat district. Beide factoren tellen mee in
de berekening van het aantal zetels per district. Noorwegen heeft namelijk hele
grote districten in het Noorden met heel weinig inwoners. En omdat de afstand
tussen deze Noordelijke districten en Oslo niet alleen fysiek maar ook mentaal en
cultureel nogal groot is, worden zij zo extra vertegenwoordigd.
Om vertekening door dit districtenstelsel deels te compenseren zijn er negentien
zetels die naar rato van de landelijke uitslag verdeeld worden, voor partijen die
meer dan 4% van de stemmen gehaald hebben.

Nederland-Denemarken
Om het effect van het Noorse kiesstelsel goed te kunnen volgen, kijken we eerst
naar de uitslag van de Nederlandse verkiezingen volgens het Deense stelsel.
Daarbij is het aantal zetels in een district alleen maar afhankelijk van het aantal
inwoners met een aantal vereffeningszetels.
Ik heb Nederland ingedeeld in 13 districten. De provincies en de eilanden BonaireSt. Eustatius-Saba. Het grootste district is Zuid-Holland met 30 zetels. Daarna
Noord-Holland met 23 zetels. Het kleinste district zijn de BES-eilanden met 1 zetel

en daarna Zeeland en Flevoland met drie zetels. Er zijn twaalf landelijke
vereffeningszetels.

Deze figuur laat de “Deense” uitslag zien. De VVD zou in dit kiesstelsel 37 zetels
krijgen. Ze halen zetels in ieder district, behalve de BES-eilanden, ten minste één
zetel. De PVV is de tweede partij met 22 zetels. Zij halen in alle districten één
zetel, behalve in de BES-eilanden en Groningen. Daarop volgt het CDA en D66
beiden met 21 zetels. GroenLinks en de SP halen beiden 16 zetels. GroenLinks
haalt 13 zetels in districten (uit maar 7 districten) en drie vereffeningszetels en de
SP 15 zetels in districten (in alle districten ten minste een zetel behalve Zeeland,
Utrecht, de BES-eilanden en Flevoland) en één vereffeningszetel. De PvdA haalt
10 zetels, waarvan 5 vereffeningszetels. Een aantal partijen die onder de 4%
kiesdrempel vallen halen toch nog zetels, allemaal uit Zuid-Holland, wat een heel
groot en diverse district is: de SGP, DENK, 50Plus halen daar zetels, maar ook de
Partij voor de Dieren (die ook nog één zetel haalt in Noord-Holland) en de
ChristenUnie (die ook nog één zetel haalt in Gelderland). Van de partijen in de
Tweede Kamer zou alleen Forum voor Democratie geen zetels halen.

Nederland-Noorwegen
De volgende stap is om de Noorse Formule toe te passen, waarbij het aantal zetels
per district afhangt van de oppervlakte en het aantal inwoners. Ik probeer hierbij
het effect van het Noorse stelsel zo precies mogelijk na te doen en dus geografie
een flink gewicht mee te geven. Omdat Nederland drie keer zoveel inwoners heeft
als Noorwegen, heb ik het gewicht per inwoner verlaagd naar 0.3 (is in Noorwegen
één). Omdat Nederland ongeveer tien keer zo klein is als Noorwegen, heb ik het
gewicht per vierkante kilometer ongeveer elf keer zo klein is, heb ik iedere
vierkante kilometer niet een gewicht van 1.8 gegeven maar van 20.
Dat betekent dat Zuid-Holland drie zetels verliest en Noord-Holland twee zetels.
Daarmee worden ook de daadwerkelijke kiesdrempels hier hoger. Van deze nieuwe
verdelingssleutel profiteren Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en
Overijssel. Zij gaan er allemaal één zetel op vooruit.

Deze figuur laat de “Noorse” uitslag zien. Voor de grote partijen is het resultaat
onder het Noorse kiesstelsel grofweg hetzelfde als het Deense: VVD gaat er twee
zetels op vooruit. Het CDA krijgt er twee zetels bij, zij doen het immers goed in de
kleinere provincies. PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA en CU blijven gelijk. De
PvdA haalt wederom 10 zetels. De SGP en de ChristenUnie gaan erop vooruit. De

SGP, Partij voor de Dieren, DENK en 50Plus verliezen hun zetels.

Scandinavische logica
Op verkiezingsavond in Oslo lag de focus niet op de uitslag per partij, maar op iets
anders. De uitslag per ‘blok’. Praktisch alle partijen hadden zich verbonden aan een
van de twee blok en daarmee aan een kandidaat-premier. De huidige premier en
leider van de Noorse conservatieve partij ‘Rechts’ , Erna Solberg, een soort Noorse
VVD, werd gesteund door de Noorse PVV (Vooruitgangspartij), het Noorse CDA
(Christelijke Volkspartij) en het Noorse D66 (Links). Dit was ook de constellatie
die het minderheidskabinet van Solberg had gesteund. De leider van de Noorse
PvdA, Jonas Støre, werd als kandidaat-premier gesteund door de voormalige
boerenpartij, die nu een Euroskeptisch en groen profiel heeft (Centrumpartij) en de
Socialistisch Links, de Noorse SP. Twee kleinere partijen, de Milieupartij de
Groenen en de zeer linkse partij Rood, presenteren zich meer als blok onafhankelijk
maar gaven wel aan eerder samen te willen werken met de linkse Støre dan met de
rechtse Solberg. We zien dergelijke blok-politiek ook in Denemarken en Zweden.
Een dergelijke bloklogica toepassen in Nederland is wat lastig. Maar tussen 2010
en 2012 leek het er even op of Nederland zich ook in deze richting zou
ontwikkelen: het CDA, de VVD, de PVV en de SGP werkten samen in een
minderheidsconstructie. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, ChristenUnie stelden
zich oppositioneler op. Deze constellaties zouden de basis kunnen vormen voor
blokken. Waarbij DENK misschien meer in het linkse blok zou passen en Forum in
het rechtse blok. 50Plus is vanwege haar wat eclectische programma meer
blokonafhankelijk. In 2012, zou had (onder het Nederlandse kiesstelsel) het
linkerblok 76 zetels en het rechterblok 72. In 2017 zou dat rechterblok 77 zetels
gehaald hebben onder het Nederlandse kiesstelsel en het linkerblok 69 zetels. Een
wisseling van de wacht dus. Bovendien: onder het Deense kiesstelsel zou rechts in
2017 opklimmen naar 81 zetels en onder het Noorse kiesstelsel naar 84 zetels.
Formatiegesprekken zouden dan nog steeds nodig zijn om te kijken hoe de rechtse
partijen precies de verantwoordelijkheden verdelen, maar het zou duidelijk zijn dat
de leider van het rechterblok, Mark Rutte, premier zou worden.

Een andere meerderheid
Het Noorse kiesstelsel met haar kiesdrempel en de oververtegenwoordiging van
geografische grote maar demografisch kleine regio’s levert ook zijn eigen curieuze
resultaten op. Gisteren was duidelijk dat het rechterblok groter bleef dan het
linkerblok. Samen wonen de conservatieven, rechts-populisten, liberalen en
Christen-democraten 89 zetels. Links won slechts 78 zetels en de twee kleine

partijen buiten de blokken, het links-radicale Rood en Milieupartij de Groenen
wonnen allebei één zetel. Ze haalden niet genoeg stemmen om in aanmerking te
komen voor vereffeningszetels. Hadden ze echter het Nederlandse kiesstelsel
gehad, dan hadden alle partijen, behalve de Groenen en Rood, een of twee zetels
moeten inleveren. Vier hiervan zouden terecht komen bij De Groenen en drie bij
Rood. Dat zou betekenen dat het rechterblok maar 84 zetels zou hebben gekregen
en het linkerblok 76 zetels. Rood (met vier zetels) en De Groenen (met vijf zetels)
staan programmatisch dichterbij het linkerblok dan bij rechts. Dat maakt het heel
waarschijnlijk dat zij een linkse minderheidsregering zouden steunen. Samen zijn
ze goed voor 85 zetels één meer dan het rechtse blok. Dat betekent dat niet de
conservatieve Solberg premier zou worden, maar de sociaal-democraat Støre.
Kortom: kiesstelsels doen er toe. Ze kunnen meerderheden maken en breken.

2. Simon Otjes – Duitse Kiesstelsel
a. http://stukroodvlees.nl/als-nederland-duitse-kiesstelsel/
Zondag waren de Duitse verkiezingen. De uitslag was al maanden duidelijk: de
CDU-CSU zou het grootste blijven. De SPD werd tweede en de AfD derde. Maar
het aantal zetels dat partijen krijgen was de hele avond onduidelijk. Dat komt door
het Duitse kiesstelsel waarbij er de mogelijkheid is van Überhangmandate. Extra
zetels afhankelijk van de uitslag. Als we het in Nederland hebben over een ander
kiesstelsel komt het Duitse kiesstelsel vaak langs. Maar in Duitsland is het
kiesstelsel recent veranderd. Om het Duitse kiesstelsel te begrijpen is het zinvol om
te beginnen aan de andere kant van de wereld: Nieuw Zeeland. Daar waren vorige
week ook verkiezingen.

Nieuw Zeeland
Als we het in Nederland over het Duitse kiesstelsel hebben gaat het vaak om het
Nieuw Zeelandse kiesstelsel. Waar in Duitsland, zoals ik beneden zal bespreken, de
deelstaten een rol spelen, is dat in Nieuw Zeeland niet zo. Het Nieuw Zeelandse
kiesstelsel
mengt
proportionele
vertegenwoordiging
met
districtsvertegenwoordiging op een simpele manier. Iedere kiezer heeft twee
stemmen: één voor een kandidaat in een district en één voor een lijst.
Het land is ingedeeld in een aantal kiesdistricten waar de kandidaat die de meeste
stemmen krijgt, gekozen wordt. Voor het gemak van de vergelijkingen met
Duitsland straks zet ik dat hier op 75, de helft van het aantal zetels in de Tweede
Kamer. (In Nieuw Zeeland is het 60% van de zetels, waarbij er zeven voor Maori
gereserveerd zijn.)

VVD: Blauw; CDA: Geel; PVV: Oranje; D66: Paars; SP: Rood; GroenLinks:
Groen.
Zoals deze figuur laat zien worden deze districten overweldigend door de VVD
gewonnen. Een vijftal voor het CDA (in Friesland en Overijssel) en D66 (Utrecht,
Groningen-stad, Nijmegen, Rotterdam, de BES-eilanden), een viertal door de PVV
(Limburg en Rotterdam), een drietal door GroenLinks (Amsterdam) en één door de
SP (Groningen-land).
Vervolgens krijgen alle partijen die of een district gewonnen hebben of meer dan
5% van de stemmen hebben gekregen hun proportionele deel van de 150 zetels
toegewezen. Deze worden eerst ingevuld met kandidaten uit districten, daarna met
kandidaten van lijsten. Zijn er van een partij meer kandidaten uit districten gekozen
dan zijn de rest Überhangmandate. In Nieuw-Zeeland zijn dat er nooit meer dan
twee geweest, maar in Nederland omdat de VVD zoveel districten wint, zijn het er
veel meer. Proportioneel had de VVD recht op 39 zetels, maar ze hebben 57

districten gekregen. De andere partijen hebben minder districten gewonnen dan het
aantal zetels waarop ze recht hebben en krijgen dus in totaal hun proportionele deel
toegewezen: 24 zetels voor de PVV, 23 voor het CDA, 22 voor D66, 16 voor GL
en de SP en 10 voor de PvdA. Het motorblok van VVD, D66 CDA hebben samen
102 zetels. Dat lijkt me een heel natuurlijke coalitie.

Het Oude Duitse Kiesstelsel
In het oude Duitse kiesstelsel hadden kiezers ook twee stemmen: Een Erststimme
voor één kandidaat eenpersoonsdistrict en Zweitstimme voor een lijst.
De uitslag voor de Erststimme is identiek als hierboven. Vervolgens worden 150
zetels ook evenredig verdeeld in districten ter grootte van de Länder (hier
provincies) waarbij het aantal zetels proportioneel is aan het aantal inwoners. Met
een nationaal geldende 5% kiesdrempel. De VVD zou dan 43 zetels winnen. CDA
24. PVV en D66 23. GroenLinks en SP 16 en PvdA 5.
Voorheen werkte het Duitse kiesstelsel zo: het aan grootste van deze twee getallen
(uit enkelvoudige of provinciewijde districten) was het aantal zetels dat een partij
per provincie zou winnen.

Het resultaat staat hierboven. Het totale aantal zetels is 169. 19 meer dan 150. Die
extra zitjes zijn Überhangmandate. De VVD wint 59 zetels (twee ‘normale’
mandaten in Friesland en Groningen), CDA 26 (twee Überhangmandate in
Friesland), PVV 24 (één Überhangmandate in Limburg) en D66 23, GL en SP 16
en de PvdA 5. De PvdA krijgt maar de helft van aantal zetels dat ze zou halen
onder het Nederlandse of Nieuw Zeelandse kiesstelsel omdat ze boven de
kiesdrempel moet uitkomen in iedere provincie. Deze Überhangmandate zorgn
ervoor dat de VVD 34% van de zetels krijgt, terwijl de liberalen maar 26% van de
stemmen halen van alle partijen die boven de 5% uitkomen. Het motorblok (VVDCDA-D66) zou uitkomen op een ruime meerderheid van 108 zetels.

Het Nieuwe Duitse Kiesstelsel
Tegen deze disproportionele uitkomst maakte het Grondwettelijk Hof, het
Bundesverfassungsgericht, bezwaar: iedere stem voor de Bundestag moet gelijk
tellen. Ze gaven aan er een nieuw kiesstelsel moest komen waarbij het aantal zetels
proportioneel moest zijn aan het aantal stemmen. Het nieuwe kiesstelsel is een tikje
ingewikkelder. Het hiervoor beschreven kiesstelsel blijft min-of-meer intact maar
er komen vereffeningszetels bij zodanig dat partijen minimaal het aantal zetels
behouden uit de vorige stap maar dat er zetels bij komen totdat de uitslag
proportioneel is. Het hele proces dat hiervoor wordt genoemd, wordt nog steeds
gebruikt, maar als een soort van ‘hulplijn’ om er voor te zorgen dat in absoluut
aantal zetels geen enkele partij erop achteruit gaan ten opzichte van het vorige
Duitse kiesstelsel.

Dat betekent voor onze uitslag dat het aantal zetels wordt uitgebreid (en aan andere
partijen dat de VVD wordt gegeven) tot de 59 zetels van de VVD evenredig zijn
aan hun stemmental. Boven op de 19 extra zetels komen er 59 extra zetels (dat dit
precies evenveel is als wat de VVD zou halen, is toeval). In totaal dus 227 (!). De
VVD komt uit op 60 zetels (26% van de zetels bij 26% van de stemmen van
partijen die meer dan 5% van de stemmen gehaald hebben), de PVV op 36 zetels
(16%), het CDA op 34 zetels (15%), D66 op 33 zetels (14.5%), GroenLinks op 25
(11%) en de SP 25 (11%) en de PvdA op 15 (7%). Daarmee zou het motorblok
(VVD-CDA-D66) uitkomen op een meerderheid van 127 zetels.

Provinciale vertegenwoordiging
Nu hebben we het zetelaantal maar weten we nog niet wie er verkozen. Als eerste
krijgen alle kandidaten die verkozen zijn in een district hun zetel. De rest wordt
ingevuld vanuit de lijsten die iedere partij per Land heeft ingezonden. Dus als de

lijst van de PVV in Noord-Brabant 16% van de stemmen van de PVV opgehaald
heeft, krijgt de PVV Noord-Brabant 36 x 0.16 = 6 zetels. Zo worden de fracties
gevuld met aan stemmen evenredig aantal vertegenwoordigers vanuit de
provinciale lijsten
Behalve de 75 direct gekozen kandidaten per district, wordt er geen rekening
gehouden met een gebalanceerde regionale vertegenwoordiging per
Land/provincie. Daarom heeft Zeeland bijvoorbeeld maar één zetel, minder dan ze
hadden onder het oude Duitse kiesstelsel. Het stemmental dat partijen in Zeeland
hebben gekregen is vrij laag omdat er veel stemmen ‘verloren’ zijn gegaan aan de
SGP en ChristenUnie. Alleen de VVD heeft daar genoeg stemmen om een zetel te
halen, en die krijgen ze in de vorm van de districtszetel.

Meer Kamerleden
Het Nederlandse parlement zou dus moeten worden uitgebreid met meer dan 50%
om de ongebalanceerde uitslag te compenseren: van 150 naar 227. Ook in
Duitsland is er een flink aantal zetels nodig om de uitslag te compenseren heel
groot. Boven op de 598 zetels (het basiszeteltal waarmee men rekent) moest er 111
Überhangmandate en vereffeningszetels komen. Daarmee is het Duitse parlement
het grootste ‘lagerhuis’ van Europa groter dan het Britse House of Commons (650
zetels) en het Italiaanse Camera dei Deputati (630 zetels) die normaliter groter zijn
dan de Bundestag. Het is op zijn minst opvallend dat in een periode waarin veel
regeringen overwegen hun parlement kleiner te maken of dit daadwerkelijk gedaan
hebben, dat Duitse politici gekozen hebben voor een maatregel die hun parlement
structureel groter zal maken.

3. Simon Otjes – Franse Kiesstelsel
a. http://stukroodvlees.nl/als-nederland-franse-kiesstelsel/
Vorige week keken we naar het Britse kiesstelsel, vanwege de verkiezingen van
afgelopen donderdag. Zondag was de eerste ronde van de Franse verkiezingen.
Daarom nu de verkiezingsuitslag als Nederland het Franse kiesstelsel met twee
ronden zou hebben gehad.

Twee ronden simuleren
We gebruiken de 150 districten die we ook vorige week ook gebruikten voor het
toepassen van het Britse kiesstelsel. Nu kijken we welke twee partijen de eerste en
de tweede partij zijn in die districten. En dan simuleren we een tweede ronde tussen
deze twee partijen en de winnaar daarvan krijgt het district. De keuze voor de twee
kandidaten in Frankrijk is iets complexer omdat alle kandidaten die meer dan
12,5% van de stemgerechtigden achter zich krijgen door naar de tweede ronde
gaan. Ik heb helaas geen data over het aantal stemgerechtigden. Er zijn negentien
districten waar zo’n three-way race mogelijk zou kunnen zijn.
Om de tweede ronde te simuleren kijken we naar de posities van de partijen. De
kiezers van iedere partij uit de eerste ronde wordt toegewezen aan de partij die het
dichtst bij hen staat op een links-rechts lijn. We gebruiken de data van de Chapel
Hill Expert Survey. Ik geef Forum de positie tussen de PVV en de VVD. En Denk
de positie tussen GroenLinks en de SP.

Legenda: Blauw: VVD, Geel: CDA, Oranje: PVV, Paars: D66; Groen: GroenLinks,
Rood: PvdA; Lichtblauw: DENK.

De Uitslag
De VVD wint 64 zetels. De VVD wint als ze tegenover de PVV staat omdat ze dan
alle stemmen links van de PVV, of tegenover D66, omdat ze dan de stemmen van
CDA, VVD en PVV kan consolideren. Als de PVV mee doet aan verkiezingen dan

krijgt de VVD 81% van de stemmen. Maar het tegenovergestelde gebeurt als ze
tegenover het CDA staan: die winnen dan alle stemmen links van de VVD, terwijl
de VVD alleen steun van de PVV krijgt. De VVD wint 43% van de zetels maar
geen enkele zetel in Drenthe, Friesland, Groningen of de Antillen. Van de 33 zetels
uit Zuid-Holland wint ze er juist twee-derde.
Het CDA krijgt 43 zetels: het CDA wint bijna alle zetels in Friesland, Drenthe,
Overijssel en grote delen van Gelderland. D66 net weer links daarvan krijgt 32
zetels: met name in grote (universiteits)steden als Utrecht, Groningen en
Eindhoven. Ze wint zowel van de VVD als van GroenLinks. De PVV krijgt 5
zetels: twee in Groningen, twee in Limburg en een in Drenthe. Ze wint waar ze
tegenover de SP staat, als ze tegenover een meer gematigde partij staat dan wint die
partij . GroenLinks 4 zetels: allemaal uit Amsterdam. De PvdA krijgt één zetel
(Amsterdam Zuid-Oost). DENK krijgt één zetel (in Feijennoord & IJsselmonde in
Rotterdam), waar ze tegenover de PVV staan. GroenLinks, PvdA en SP kiezen
zullen eerder kiezen voor een DENK-kandidaat dan voor een PVV’er, verwacht ik.
Het is een spannende race: DENK wint met 1% van de PVV. Andere tweede
ronden zijn ook spannend: in Hilversum, wint de VVD met 0.6% van D66.

Meer dimensies
Natuurlijk gelden ook dezelfde caveats als eerder: mensen zullen proberen
strategisch te stemmen om te beïnvloeden wie in de tweede ronde komt. Daarbij
komt ook nog dat ik er nu vanuit ga dat de links-rechts dimensie deze beslissingen
structureert. ChristenUnie- of SGP kiezers zullen zich eerder laten leiden door hun
voorkeur voor een religieuze partij, terwijl D66-kiezers misschien eerder zullen
kiezen voor een pro-Europese partij.
We kunnen de positie van de partijen op de morele, sociaal-economische en de
Europese dimensie meenemen en het belang dat de partijen daaraan hechten. Dat
zit allemaal in de Chapel Hill Expert Survey. We nemen aan dat kiezers hierop
hetzelfde staan als de partijen waarop ze gestemd hebben. We geven Forum en
Denk het gemiddelde van de partijen waar ze boven aan gelinkt zijn, behalve op
morele onderwerpen voor DENK daar geven we hun een conservatieve positie (in
tegenstelling tot de progressieve posities van SP en GL).
Als we daarmee rekening houden kan de VVD weer een meerderheid winnen: 82
zetels. Op de links-rechts dimensie hebben de liberalen een veel excentrischere
positie dan waar het gaat om Europa of religie. Ook GroenLinks doet het veel
beter: ze winnen elf zetels in Nijmegen, Groningen, Amsterdam, Leiden en Utrecht.
Voor hen geldt ook dat ze op deze links-rechts dimensie excentrischer zijn dan op
morele of Europese vraagstukken. D66 houdt maar vier zetels over – zijn op de

links-rechts dimensie een middenpartij maar juist zeer uitgesproken op morele en
Europese onderwerpen. De ChristenUnie wint er één, net als de SP.

Strategisch gedrag
Bovendien zullen partij strategisch opereren: misschien dat partijen wel afspreken
om niet in elkaars districten te concurreren. Dat kan wel rare effecten hebben:
zowel een pact tussen GroenLinks en de PvdA om niet met elkaar te concurreren en
een pact tussen de ChristenUnie en SGP om dat te doen, zal met name de VVD
helpen. Dat zorgt ervoor dat er in districten waar nu eerder het CDA de tweede
partij was er een minder concurrerende ChristenUnie-kandidaat komt, en dat in
districten waar eerder D66 de tweede partij was, er een minder concurrerende
GroenLinks kandidaat komt. De VVD kan die gemakkelijker verslaan. Dat zou in 3
districten gebeuren voor de CU/SGP combinatie en in wel 20 districten voor de
GroenLinks/PvdA combinatie.

4. Simon Otjes – Franse Kiesstelsel
a. http://stukroodvlees.nl/als-nederland-britse-kiesstelselzou/
Groot-Brittannië had gisteren verkiezingen. Een mooi spektakel waar we
gedurende de nacht gemeente-na-gemeente af gaan om te kijken wie welk district
heeft gewonnen. Dan rijst de vraag natuurlijk: hoe zou de Nederlandse
verkiezingen eruit zien met zo’n stelsel?
Ik bekeek dit al eerder voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, waarbij we
zagen dat de VVD en de PvdA het land in tweeën deelden of voor de Provinciale
Statenverkiezingen van 2015 waarbij door de versplintering vele partijen districten
pakten. In 2017 hadden we een nieuwe uitslag. Hoe zou deze vertaald worden naar
zetels onder een districtenstelsel?
150 Districten
Nederland zou dan worden ingedeeld in 150 districten die ongeveer even groot zijn.
De partij die het grootste is in een district krijgt die zetel toegewezen. Ik heb hier de
verkiezingsuitslag van 2017 vertaald naar het Britse stelsel alle districten zijn
ongeveer even groot. Ik heb daarbij rekening proberen te houden met provincie,
gemeentegrenzen en (binnen de vier grote steden) deelgemeentegrenzen. Alle
districten zijn aaneengesloten (uitgezonderd eilanden). Gemiddeld heeft een district
zo’n 113.000 inwoners. Eén district is veel kleiner: het district Bonaire-Sint
Eustatius-Saba. Vervolgens heb ik de uitslag van 2017 genomen en gekeken welke
partij op basis van de uitslag de grootste zou zijn in dat district. Sommige
gemeenten zijn groter dan een zetel. Ik heb voor de vier grote steden de uitslag per
de deelgemeente meegenomen, maar voor de kleinere gemeenten heb ik dat niet
gedaan en zijn er dus twee zetels op basis van een uitslag toegewezen.

Legenda: Roze: D66, Oranje: PVV, Rood: SP, Groen: GroenLinks; Geel: CDA;
Blauw: VVD; Licht-blauw: DENK.
De Uitslag
De uitslag is overweldigend. Van de 150 districten wint de VVD er 109. Dat is ook
niet gek. Die partij kreeg landelijk 21% van de stemmen, de tweede partij (PVV)
was met 13% veel kleiner. In meer dan tweederde van de districten is de VVD dus
de grootste. Met 15 zetels zou de PVV de tweede partij zijn. Deze partij is heel

sterk in Limburg: ze wint 8 van de 10 districten daar. De derde partij is het CDA.
Deze partij haalt een meerderheid van de zetels in Friesland (3 van de 5 districten)
en Overijssel (5 van de 10 districten). D66 wint zeven zetels: de Bonaire-Sint
Eustatius-Saba, Leiden, beide zetels in Groningen, twee zetels in Utrecht en één
Utrecht. GroenLinks wint zes zetels: vier in Amsterdam, één in Utrecht en één in
Nijmegen. Denk wint twee zetels: één in Amsterdam (Nieuw West) en één in Den
Haag (Centrum). De SP, ten slotte, wint één zetel in Groningen.
De kleinste minderheid heeft GroenLinks in Amsterdam Zuid-Oost. GroenLinks is
daar de grootste met 14% van de stemmen. De grootste meerderheid is voor de
VVD met 33% zijn de grootste in Westland. De strijd is ook bijzonder spannend in
het district rondom Pekela in Groningen. De grootste partij (PVV) en de een-nagrootste partij (SP) zijn maar zeven stemmen van elkaar verwijderd.
Het effect van het invoeren van zo’n kiesstelsel is duidelijk: van een van de meest
versplinterde parlementen (8.1 “effectieve partijen”) zou de Tweede Kamer gaan
naar een van de minst versplinterde parlementen (1.8 “effectieve partijen”). Lange
formatiebesprekingen zijn niet nodig – sterker nog, de VVD zou nu zelfs in haar
eentje de Grondwet kunnen wijzigen.
Strategisch gedrag van kiezers en partijen
De uitslag lijkt stabiel voor de VVD. Toch hoeven er maar een paar factoren te
veranderen en de uitslag ziet er anders uit. Partijen zouden kunnen gaan
samenwerken. Als de ChristenUnie en de SGP in dit stelsel zou samenwerken
zouden zij bijvoorbeeld zes zetels kunnen winnen. GroenLinks en de PvdA zouden
21 zetels kunnen winnen. Sterker nog: GroenLinks-SP-PvdA zouden samen goed
kunnen zijn voor 82 zetels. Bovendien zouden kiezers anders gaan stemmen. Ze
zouden proberen de uitslag in hun district te beïnvloeden en dus niet op de partij
van hun eerste voorkeur stemmen maar op de partij van hun tweede of derde
voorkeur om te voorkomen dat een partij die nog verder van ze afstaat het district
zou winnen.
Curieuze uitslagen
Ironisch genoeg, zou een Nederlandse uitslag onder het Britse kiesstelsel een
heldere meerderheid geven aan een partij, terwijl vanochtend blijkt dat het Britse
kiesstelsel de Britse conservatieven geen meerderheid heeft gegeven, hoewel
diezelfde conservatieven er wel in stemmen op vooruit is gegaan ten opzichte van
2015. Doordat niet de nationale verhoudingen de uitslag bepalen maar alle lokale
verkiezingen samen de uitslag vormen, kunnen dit soort curieuze patronen
ontstaan.

Het kan trouwens nog wel erger: in 1951 wonnen de sociaal-democraten meer
stemmen dan de conservatieven in Groot-Brittannië, maar minder zetels. In NieuwZeeland gebeurde dit twee keer achter elkaar in 1978 en 1981. Een decennium later
besloten ze daar een proportioneel kiesstelsel in te voeren.

Powerpoint V-Demo
(Inclusief slides voor de werkvormen)
(vanaf volgende pagina)
Online PDF en Keynote versie:
https://drive.google.com/open?id=19EsP-g2KevKBx-RWcKl8_xepMq3EnxjY

De ‘Kiesstelsel’ Challenge
Deense Kiesstelsel, 13 districten,
zetels verdeeld per inwoner

VVD: 37, PVV: 22, CDA, D66: 21,
GL, SP: 16
Huidig kiesstelsel, per gemeente
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De ‘Kiesstelsel’ Challenge
“Out of intense complexities, intense
“niet alleen aandacht (…) voor wat er geleerd
simplicities
- waarom
WinstonenChurchill
wordt, maar emerge”
ook voor het
voor wat
leerlingen ermee kunnen. (…) [N]iet alleen de
definitie van representativiteit kennen; maar met
het begrip kiesstelsels kunnen vergelĳken”
Ruĳs (2012: 55)

Leerdoel
De leerling kan een eigen kiesstelsel vormgeven (creëren) en haar
gevolgen voor representativiteit beschrijven.

Leerdoelen
•

Aan het eind van de les kun je:

•

verschillende kiesstelsels categoriseren op ten minste de
criteria kiesdeler en district grootte (vaardigheid)

•

verschillende kiesstelsels vergelijken op basis van bezwaren
over ons huidig proportioneel kiesstelsel (vaardigheid)

•

Mogelijke voor- en nadelen van een kiesstelsel afwegen op
basis van de waarden politieke gelijkheid vs. politieke binding

•

het belang inzien van een type kiesstelsel voor de relatieve
macht van politieke partijen in een politiek systeem (Attitude)
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Denken over normen en

redeneren
Stellingen onderbouwen
Fouten analyseren

Dimensie 4.

Beslissen ->
Probleem oplossen
Definitieonderzoek

Historisch onderzoek
Ontwerpen
Experimenteel onderzoek

Scenario onderzoek
Systeemanalyse

De ‘Kiesstelsel’ Challenge

•

Proportioneel

•

1 District

•

Uitgebrachte Stemmen

•

10.563.456

•

Kiesdeler: 70.106

•

Voorkeursdrempel (25%)

Land-Verdeling
Proportional

Nederland

Noorwegen

Mixed Member
Proportional

Duitsland

Mixed Member
Majoritarian

Majoritarian

Frankrijk

Engeland

Bezwaren
•

Kiezers hebben geen sterke band met politici

•

Politici hebben weinig directe betrokkenheid

•

Partijen zijn onderdeel van de staat

•

Afsplitsingen zijn ongeoorloofd

•

Weinig invloed op de lijstvolgorde

•

Weinig invloed op de coalitievorming

•

Partijbelang voor Kiezersbelang

Opdracht
•

Expert-methode: bestudeer 1 electoraal systeem; Duitsland,
Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten of
Noorwegen.

•

Geef een korte beschrijving van het systeem en noem ten
minste de volgende kenmerken:

•

Kiesdeler, Kiesdrempel, District grootte (op basis van
welke criteria?), Kandidaten per district

•

Worden de bezwaren t.a.v. ons huidig kiesstelsel opgelost?

•

Wissel uit!

Docentvaardigheden
•

Balans in begeleiden (Ebbens & Ettekoven, 2016: 125)

•

Hulp op maat: Hulpvragen A, Hulpbronnen B,
Hulpstructuur Scenario C

•

Diﬀerentiatie

•
•

Help groepen, geen individuen

Evaluatie: analyse resultaten op begrip kernconcepten,
argumentatie, diepgang van het scenario.

Hogere Denkvaardigheden:
Werkvormen/leeractiviteiten

Hogere Denkvaardigheden:
Werkvormen/leeractiviteiten

=

Hogere Denkvaardigheden
•

Overige thema’s:

•

Presidentiële Stelsels - Verhoudingen Veto-players

•

Gerrymandering

•

Campagne contributie

•

Politieke Cultuur

•

Decentralisatie - Centralisatie

Hogere Denkvaardigheden
•

Deelvragen:

•

Wie zijn jouw kiezers?

•

Hoeveel “trouwe” kiezers heeft jouw partij momenteel, en hoeveel
ruimte voor groei is er?

•

Waar wordt er op jouw partij gestemd?

•

Hoe staat je partij ervoor in de peilingen?

•

Hoe zou je de campagne-strategie veranderen als het door jouw
gekozen kiesstelsel wordt doorgevoerd?

•

Hoe kun je de overige regeringspartijen overhalen om het door jouw
voorgestelde kiesstelsel te implementeren?

Verkenning van oplossingen
•

Waarom?

•

Transfer

•

Redenerend reflectief denken met de focus op
beslissingen nemen over wat je doet of gelooft

•

Probleemoplossende Vaardigheden

•

Scenario-Denken: Motieven om op een partij te stemmen,
strategisch, standpunten, lijsttrekker, eigen belang

Binding
Representatie
De vertegenwoordiging van een groep in (politieke)
organisaties door één of enkele betrokkenen die namens de
groep optreden.

Representativiteit
De mate waarin de (politieke) besluiten, de standpunten of
achtergrondkenmerken van vertegenwoordigers overeenkomen
met die van de groep die vertegenwoordigd wordt.

Representativiteit
•

Evenredige Vertegenwoordiging

•

Districtenstelsel

•

Kiesdeler, Kiesdrempel, District grootte, Kandidaten per
district, First Past the Post vs. Meerderheidsstelsel

(Achtergrond concept: Politieke Gelijkheid)

Betekenisvolle Context
•

Realistische spelsituatie: probeer het kiesstelsel in jouw
voordeel te wijzigen

Hogere Denkvaardigheden

Hogere Denkvaardigheden
Deense Kiesstelsel, 13 districten,
zetels verdeeld per inwoner

VVD: 37, PVV: 22, CDA, D66: 21,
GL, SP: 16
Huidig kiesstelsel, per gemeente

