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KWC kiest tijdens scholierenverkiezingen  

 
Officieel mag de meerderheid van de leerlingen op het KWC nog niet stemmen, maar op 

13 en 14 maart deelden alle leerlingen van het KWC toch hun stem uit tijdens de 

landelijke scholierenverkiezingen. 

 

Hoeveel verschil zit er tussen de scholierenverkiezingen en de echte verkiezingen? Vaak 

vormen deze verkiezingen een goede voorspeller en wordt dan ook nauwgezet gevolgd 

door politiek en media. Als het aan de landelijke verkiezingen van de scholieren ligt, 

wordt Groen Links de grootste partij. D66 komt op de tweede plaats en de VVD op de 

derde. De echte verkiezingen wijkt hier iets vanaf. De VVD is hier de grootste partij en de 

PVV komt op de tweede plaats. Maar kijkend naar het aantal gewonnen zetels zien we 

dat Groen Links en D66 horen bij de grote winnaars. Op het KWC hebben de leerlingen 

ook hun stem laten gelden afgelopen maandag en dinsdag. 

 

De aula van het KWC was ingericht als stemlokaal en de leerlingen konden hier, per klas, 

hun stem uitbrengen. Van het stembureau, welke bestond uit drie leerlingen, kregen de 

stemmers, na het opgeven van hun naam, een stembiljet. Hierop konden zij één 

partijnaam aankruisen, blanco stemmen was ook mogelijk. De leerlingen mochten 

uiteraard maar één keer stemmen. Het stembureau hield toezicht op een eerlijk verloop.  

 

Bij binnenkomst in het stemlokaal stonden sommige leerlingen nog ietwat onwennig om 

zich heen te kijken. Ze bestudeerden de partijposters, gingen in discussie met hun 

vriendengroep of haalden nog even snel de stemwijzer erbij voordat ze gingen stemmen. 

Maar het overgrote deel van de leerlingen wist duidelijk op welke partij zij gingen 

stemmen. „Ik ben voor het milieu en de zorg, daarom kies ik voor Groenlinks.″ Wist een 

leerling te vertellen. „Mijn ouders kiezen CDA, dus ga ik ook voor het CDA, zei een ander. 

„Ik ben met mijn oma naar een open dag van de SP gegaan, ze zeiden daar best wel 

interessante dingen die mij aanspraken, daarom stem ik SP.” Liet een leerling weten. 

Weer een ander vertelde dat zijn keuze op de PvdA was gevallen. „Ze staan voor een 

betere ouderenzorg en vergeten daarbij niet dat de ouderen ook nog veel waarde 

hechten aan hun zelfstandigheid, iets wat ik wel herken in mijn opa.″ Een enkele leerling 

vond dat het stemmen maar aan de volwassen overgelaten moest worden. „Ik ben er 

niet echt mee bezig hoor, ze zeggen allemaal zoveel, en wat is waar? Laat de 

volwassenen zich hier maar druk om maken, dan houd ik mij wel bezig met school.” 
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