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Het laatste nieuws over de Bondsdagverkiezingen wordt op Duitse en
Nederlandse websites bijgehouden. Duitslandweb biedt een overzicht.
Nederlandstalige websites
NOS: Dossier Duitsland Kiest
De NOS houdt een dossier bij met verkiezingsthema's, portretten en peilingen.
Ook erg leuk is het blog dat Bureau Berlijn bijhoudt.
Volkskrant: Dossier Verkiezingen in Duitsland
Een dossier met vooral veel actualiteiten.
Duitslandnieuws.nl
De nieuwe website Duitslandnieuws.nl belicht onder meer de Europapolitiek per
partij.
Website Meines & Partners
Het Haagse adviesbureau Meines & Partners biedt een dossier met
achtergrondinformatie over de Bondsdagverkiezingen.
Daarnaast heeft Meines & Partners een brochure samengesteld over de Duitse
verkiezingen en het Nederlandse bedrijfsleven.
Bondsdagverkiezingen: analyse voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Lesmateriaal Duitse verkiezingen
Het Duitsland Instituut heeft in samenwerking met ProDemos een Onderwijskrant
Actueel over de Bondsdagverkiezingen ontwikkeld. In deze gratis digitale
Onderwijskrant vindt u lestips en werkvormen over de Duitse verkiezingen, die u
direct kunt gebruiken in de les.
Duitse websites
Welt.de
Die Welt biedt een nieuwsoverzicht met een stemwijzer, een interactieve
verkiezingskaart en een kandidatencheck, waarin de standpunten van de
kandidaten staat vermeld.
Frankfurter Allgemeine: Bundestagswahl 2013
De Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft een dossier met onder meer een 'Wahl-
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check'. Hierin staat per partij het standpunt over economische thema's, zoals de
euro, belasting en energie.
Süddeutsche Zeitung
De Süddeutsche Zeitung biedt een nieuwsoverzicht met onder andere een
overzicht van de peilingen. Daarnaast is er een blog met infograﬁeken,
achtergronden en opinie.
Tagesschau.de
De Tagesschau controleert de uitspraken van politici in de rubriek factcheck.
Daarnaast zijn de beloftes van zowel de grote als de kleine partijen op een rijtje
gezet.
Dossier Zeit.de
Het liberale weekblad Die Zeit biedt een dossier en de belangrijkste Duitse
stemwijzer, de Wahl-O-Mat.
Datencenter Focus Online
Focus Online pakt digitaal uit met een Datencenter, waar nu de peilingen en
straks de uitslagen worden verwerkt in inzichtelijke graﬁeken.
Bild: Bundestagswahl 2013
Bild Zeitung maakt de verkiezingen graag zo smeuïg mogelijk in het dossier.
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