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Onderwerp: Ontwerp van kieswijzers, en hun invloed op kiezers
Stemwijzer heeft bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen (2017) weer een recordaantal
bezoekers gehad. Deze webapplicatie is maar liefst 6,8 miljoen keer gebruikt door kiezers om te
kijken met welke partij zij het meest eens waren. Ook andere kieswijzers, zoals Kieskompas, waren
weer erg populair. Zij helpen kiezers om een weg te vinden in het grote aanbod aan politieke partijen
en de overvloed aan informatie tijdens de verkiezingscampagne. Dat is althans hun claim: dat ze
bijdragen aan begrip van politiek, helpen met het maken van een stemkeuze en dat ze de opkomst
verhogen. Maar klopt dit wel, en is het wel zo’n goede ontwikkeling dat steeds meer mensen gebruik
maken van kieswijzers?
Onderzoeksvragen:
Binnen dit onderwerp kunnen verschillende onderzoeksvragen worden beantwoord:
- Om welke redenen gebruiken mensen kieswijzers?
- Wat leren mensen van het gebruik van kieswijzers?
- Welke verschillende soorten kieswijzers zijn er?
- Kieswijzers gaan er vaak vanuit dat gebruikers een mening hebben over allerlei politieke
kwesties – in hoeverre klopt dit?
- Weten gebruikers na het gebruik van kiezers beter wat zij willen stemmen?
- Hebben de ‘stemadviezen’ (kieswijzer-resultaten) invloed op de stemkeuzes van kiezers?
- Indien er een dergelijke invloed is, hoe wenselijk is dat?
Methode:
Wanneer je wilt weten hoe mensen kieswijzers gebruiken, is een enquête (survey) vaak een geschikte
onderzoeksmethode. Je kunt enquêtes op papier maken maar het is steeds makkelijker om dit digitaal
te doen, bijvoorbeeld via sites als www.surveymonkey.com.
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