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  Leerlingen die maatschappijkunde hebben  
  gekozen krijgen vanaf dat moment stemrecht

6. Gianni zit in de tweede klas van 
het vmbo en heeft net als jij het vak 

maatschappijkunde gekozen. Hij is lid van een 
politieke jongerenorganisatie en doet  

regelmatig mee aan debatten op school. 

2. Femke is 70+ en met pensioen. Samen met haar 
man is ze verhuisd naar Spanje. De Spaanse politiek 

volgt ze nu meer dan de Nederlandse politiek.

10. Marie is de afgelopen jaren ernstig dement 
geworden. Zo weet zij soms niet meer waar ze 
woont en wie haar kinderen zijn. In verwarde 

buien denkt ze soms dat het nog 1948 is.

4. Larissa woont 20 jaar in Nederland,  
maar heeft nog geen verblijfsvergunning. Dat 

komt omdat de procedures lang duren. Ze woont 
in Den Haag en doet schoonmaakwerk. 

3. Benzi komt uit Marokko en woont sinds 1 jaar 
in Overijssel. Hij werkt in een tapijtfabriek.

7. Mounir komt uit de Randstad.  
Stemmen doet hij het liefst op zichzelf, hij 

is lijsttrekker van een politieke partij.

1. Ruben is 18 jaar maar volgt het nieuws nooit. Hij 
weet niks van politiek en het interesseert hem ook niet. 

Hij heeft geen flauw idee wie minister-president is. 

5. Jacoba H. vermoordde in 2006 de zwerver  
Anoeska Peeters in een park in Rotterdam. Ook stak 
Jacoba H. 3 mensen neer en verminkte zij 20 dieren. 

Zij kreeg een levenslange gevangenisstraf. 

9. In de Tweede Wereldoorlog 
saboteerde Bertus de levering van 

oorlogsmateriaal. Hij gaf wapens en medicijnen 
door aan de Duitsers en de Japanners, terwijl 

het voor Nederlanders bedoeld was.

8. Simon B. pleegde een aanslag op de koning.  
Bij de aanslag kwamen veel mensen om het 

leven en raakten er een aantal mensen ernstig 
gewond. De rechter legde hem levenslang op, een 

geldboete en een bijkomende straf.

Een rechter kan bij  
een aanslag op 
de koning als 

bijkomende straf het 
kiesrecht van iemand 
ontnemen. Het hoeft 

dus niet zo te zijn 
maar het is een 

bijkomende straf. 
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Sommige van deze mensen mogen wel stemmen volgens de wet 
en anderen niet.
1) Hoe denk jij dat de indeling volgens de wet is? Gebruik de nummers.

2) Hoe zou jij de indeling zelf maken? Gebruik weer de nummers.

3) Welke verschillen heb je tussen vraag 1 en vraag 2?

4) Licht die verschillen toe. Waarom vind jij dat het anders moet  
 dan in de wet staat?

Mogen stemmen

Mogen stemmen

Mogen niet stemmen

Mogen niet stemmen

Denk nu na over jou en je klasgenoten.
5) Vind jij dat alle 16-jarigen ook stemrecht moeten krijgen? Licht toe.

6) Waarom zouden leerlingen met maatschappijkunde ‘betere  
 stemmers’ zijn?

7) Bedenk een argument waarom leerlingen met maatschappijkunde  
 geen stemrecht zouden mogen kijgen.

8) Ben jij zelf voor of tegen de stelling?

9) Wat is voor jou de belangrijkste reden daarvoor?
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