
 

Nieuwsuur in de klas 
Het Amerikaanse 
kiesstelsel 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Elke vier jaar mogen de Amerikanen naar 
de stembus om een president te kiezen. In 
2016 gaat de strijd tussen Hillary Clinton 
en Donald Trump. Het stemmen gaat net 
even wat anders in zijn werk dan in 
Nederland. Ze werken in Amerika namelijk 
met kiesmannen. Hoe werkt dat precies? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Verenigde Staten, president, verkiezingen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s in het thema: 
‘Amerikaanse verkiezingen’. 
 
Antwoorden 
1a Donald Trump en Hillary Clinton. b 
Trump is Republikein, Clinton is 
Democraat. 2 In Nederland zijn veel meer 
politieke partijen. 3 B 4 Obama is 
Democraat. 5 De woorden: progressief en 
gelijke kansen passen bij de Democraten. 
Economie is voor beide partijen een 
belangrijk thema. 6 Amerikanen stemmen 
op een kiesman in hun staat. De partij 
met de meeste stemmen in een staat, 
krijgt alle kiesmannen. De kandidaat met 
de meeste kiesmannen wordt president. 7 
De symbolen zijn al oud en werden voor 
het eerst gebruikt in politieke cartoons.  

Kijkvragen 
 
1 De Amerikanen kiezen een nieuwe 
president uit twee kandidaten. 
a Wat zijn hun namen? 
b Van welke partij zijn ze? 
 
2 Wat is een verschil tussen de 
Nederlandse en de Amerikaanse politiek? 
 
3 Hoeveel jaar regeert een president in 
Amerika? 
A 2 jaar 
B 4 jaar 
C 6 jaar 
 
4 Van welke partij is Barack Obama? 
 
5 Welke woorden passen niet bij de 
Republikeinen? Streep ze door. 
 
progressief   belastingvermindering 
rechts   veiligheid 
gelijke kansen economie 
 
6 Leg uit hoe het werkt met de kiesmannen. 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 In het filmpje zie je de symbolen voor de 
Republikeinse partij: de olifant en voor de 
Democraten: de ezel. Zoek op waarom deze 
symbolen gebruikt worden. 
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