
Opdracht  Politiek  
  
Dimensie:  Politiek-‐Juridisch  
Onderwerp:  Kiesrecht  
Titel  opdracht:  100  jaar  kiesrecht  
  
Wat  ga  je  doen?  

In  de  jaren  2017-‐2019  is  het  100  jaar  geleden  dat  het  algemeen  kiesrecht  werd  ingevoerd,  eerst  voor  
mannen  en  later  ook  voor  vrouwen.  Dat  is  bepaald  niet  zonder  slag  of  stoot  gegaan.  In  1848  werd  een  
grondwet  aangenomen,  die  de  basis  vormt  voor  het  politieke  bestel,  zoals  we  dat  nu  kennen.  Alleen  een  
kleine  groep  mannen  kon  toen  stemmen.  Daarna  groeide  het  aantal  mannen  dat  mocht  stemmen  
langzaam.  In  1917  werd  het  algemeen  kiesrecht  ingevoerd,  waardoor  alle  mannen  mochten  stemmen.  
Pas  in  1919  mochten  ook  alle  vrouwen  stemmen.    

Hoe  verliep  de  uitbreiding  van  het  kiesrecht?  Wie  
hebben  zich  daarvoor  ingezet?  En  wat  heeft  het  ons  
gebracht?  Met  deze  vragen  houd  je  je  in  deze  
opdracht  bezig.    

  

Wat  je  lever  je  in?  

-‐   Een  tijdlijn  van  100  jaar  kiesrecht  
-‐   Antwoorden  bij  de  opdrachten  ‘jouw  mening’  
-‐   Een  zelfgeschreven  tekst  over  de  ‘verkiezing  van  de  toekomst’  

Bronnen:  

https://app.nos.nl/op3/kiesrecht/index.html  
https://www.schooltv.nl/video/kiesrecht-‐kiesrecht-‐voor-‐man-‐en-‐vrouw/#q=kiesrecht  
https://100jaarkiesrecht.nl/    
https://reserveren.prodemos.nl/uploads/media_items/brochure-‐algemeen-‐kiesrecht.original.pdf    
https://www.prodemos.nl/nieuws/democratie-‐metzonder-‐politieke-‐partijen/    
  

De  opdrachten:  

1.   Tijdlijn  100  jaar  kiesrecht  

In  deze  opdracht  maak  je  een  tijdlijn  over  100  
jaar  kiesrecht.  Je  gebruikt  daarvoor  de  volgende  
special  van  NOS  op  3:  
https://app.nos.nl/op3/kiesrecht/index.html.  
Ook  de  andere  bronnen  die  hierboven  zijn  
genoemd  kunnen  je  helpen  de  tijdlijn  compleet  
te  maken.    

a.   Loop  de  hele  special  van  NOS  op  3  door.  
Beantwoord  de  vragen  die  je  krijgt  en  lees  de  informatie.  Vul  daarna  onderstaand  schema  in.    
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Jaartal   Gebeurtenis  
1815     
1850     
1887     
1896     
1917     
1919     
1922     
1971     
2019     

  
b.   Vanaf  welk  jaartal  kreeg  jij  (met  je  huidige  leeftijd)  het  stemrecht?  

  
2.   Jouw  mening  

  
Geef  zo  uitgebreid  mogelijk  antwoord  op  onderstaande  vragen.  Zorg  ervoor  dat  je  álle  
vragen  uit  een  opdracht  beantwoordt.  Alleen  ‘ja’,  ‘nee’,  of  ‘geen  idee’  is  dus  niet  goed.  
  

a.   Voor  1848  had  de  koning  feitelijk  alle  macht  in  handen.  Hoe  zou  je  
het  vinden  als  Koning  Willem  Alexander  het  nog  steeds  (bijna)  
alleen  voor  het  zeggen  had?  Leg  je  antwoord  uit.    
  

b.   Na  de  nieuwe  grondwet  van  Thorbecke  mocht  je  alleen  stemmen  
als  je  genoeg  belasting  betaalde  (en  een  meerderjarige  man  was).  
Aan  iemands  rijkdom  zou  je  kunnen  zien  hoe  goed  iemand  
ontwikkeld  was  en  hoe  onafhankelijk  iemand  was.  Hoe  zou  jij  het  
vinden  als  alleen  ‘slimme’  en  ‘onafhankelijke’  mensen  het  recht  
hebben  om  te  stemmen?  Waarom?    
  

c.   Als  in  1917  alle  mannen  boven  de  25  jaar  mogen  stemmen,  
verandert  het  kiesRECHT  in  kiesPLICHT.  Dat  betekent  dus  dat  alle  
mannen  die  ouder  zijn  dan  25  móéten  stemmen.  Vind  jij  dat  
stemmen  tegenwoordig  ook  verplicht  zou  moeten  zijn?  Waarom  
vind  je  dat?  
  

d.   Er  is  in  Nederland  zo’n  50  jaar  gestreden  voor  algemeen  kiesrecht  voor  mannen  en  vrouwen.  
Tegenwoordig  mág  iedereen  van  18  jaar  en  ouder  stemmen,  maar  het  móét  niet.  Ga  jij  ook  
stemmen  (als  je  18  bent)?  Waarom  wel,  of  niet?  En  wat  vind  je  ervan  als  mensen  geen  
gebruik  maken  van  hun  kiesrecht?  
  

e.   In  de  afgelopen  eeuw  is  er  wat  het  kiesrecht  betreft  veel  veranderd.  Wat  denk  je  dat  er  de  
komende  jaren  (in  de  komende  eeuw)  nog  zal  veranderen  met  betrekking  tot  het  kiesrecht?  
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3.   De  verkiezing  van  de  toekomst  

Tussen  2017  en  2019  wordt  in  Nederland  gevierd  dat  honderd  jaar  geleden  het  algemeen  
kiesrecht  werd  ingevoerd.  Maar…  is  het  kiesstelsel  dat  we  nu  kennen  geschikt  voor  de  
kómende  honderd  jaar?  

Wat  vind  jij?  Wat  kan  er  beter  en  hóé  
kan  het  beter?  Schrijf  een  tekst  
waarin  je  jouw  ideeën  over  ‘de  
verkiezingen  van  de  toekomst’  
beschrijft.    

Kijk  voor  inspiratie  ook  eens  op  de  
volgende  site:  

https://www.prodemos.nl/nieuws/democratie-‐metzonder-‐politieke-‐partijen/  

  

Niet  iedereen  is  even  enthousiast  over  
het  huidige  systeem  van  verkiezingen.  
Mensen  klagen  dat  ze  zich  niet  
gehoord  en  vertegenwoordigd  voelen  
door  ‘Den  Haag’.  Sommigen  vinden  het  
niet  oké  dat  ze  maar  eens  in  de  vier  
jaar  hun  stem  mogen  geven  en  daarna  
niets  meer  te  zeggen  hebben.  Anderen  
vinden  dat  er  in  Nederland  veel  te  veel  
partijen  zijn,  waardoor  het  land  niet  
goed  geregeerd  kan  worden.  En  is  het  
wel  zo  eerlijk  dat  je  pas  vanaf  je  
achttiende  mag  stemmen?  Jongeren  
hebben  toch  ook  wensen  en  
meningen?  Er  worden  daarom  
verschillende  voorstellen  gedaan  voor  
verbeteringen  voor  verkiezingen,  of  
alternatieven.  Denk  aan  het  loten  van  
volksvertegenwoordigers  of  referenda.  


