
 

  
 
 

 

Veel gestelde vragen over de Zweefmeter 
 

Wie heeft de Zweefmeter gemaakt? 

De Zweefmeter is gemaakt voor BNNVARA door Elastique (frontend) en Kieskompas. Kieskompas is 
verantwoordelijk voor de inhoud van de Zweefmeter: het achterliggende theoretische model, de 
stellingen en de positie van de politieke partijen in het model.  
 

Waarom staan niet alle partijen erin?   

Kieskompas hanteert hiervoor de volgende criteria: Voor de Tweede Kamerverkiezingen nodigen wij 
politieke partijen uit die (1) in de huidige Tweede Kamer zetelen of (2) nieuwe partijen die in de 
afgelopen twee weken minimaal één zetel peilen in de Peilingwijzer.  
 

Hoe onafhankelijk is deze app? 
Kieskompas BV (www.kieskompas.nl), de organisatie die verantwoordelijk is voor de inhoud, is volledig 
onafhankelijk. Kieskompas gebruikt wetenschappelijk verantwoorde methodes voor de plaatsing van 
politieke partijen, zonder bevoordeling van welke partij dan ook en zonder inmenging van BNNVARA.  
 

Wat gebeurt er met mijn antwoorden? 
BNNVARA deelt de antwoorden met Kieskompas. Dit gebeurt volledig anoniem. Uw antwoorden worden 
door Kieskompas uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Meer hierover lees je in het 
privacy statement van de Zweefmeter (link invoegen).  

 

Wat betekent het assenstelsel dat je krijgt als resultaat? 

Dit is het politieke landschap (de posities van politieke partijen) gebaseerd op antwoorden op 39 
stellingen. Deze stellingen representeren het debat over (on)gelijkheid en het denken over een 
rechtvaardige samenleving. Het politieke landschap bestaat uit twee dimensies. De stellingen hebben 
betrekking op een van deze dimensies.  

De ene dimensie die loopt van “gelijkheid” naar “competitie”; de andere van “helpende en bevrijdende 
staat” naar “dwingende en belemmerende staat”.  
 

Hoe komen de stellingen tot stand? 

De stellingen zijn geselecteerd door een academisch team van experts, na bestudering van de 
partijprogramma’s en het politieke debat in de media. De stellingen vertegenwoordigen de actuele 
issues en thema’s in het debat over gelijkheid en een rechtvaardige samenleving.  
 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
Hoe worden de posities van de politieke partijen bepaald? 
De posities van de partijen op de stellingen is bepaald op basis van zgn. ‘hand-gecodeerde 
expertplaatsing’. Academisch getrainde codeurs baseren de posities op elk van de stellingen op 
verkiezingsprogramma’s, campagne documenten, media optredens en moties in de Tweede Kamer. 
Deze door experts gecodeerde plaatsingen zijn voorgelegd aan de politieke partijen ter controle. 
 
De positie van iedere partij in het assenstelsel wordt bepaald door de gemiddelde scores op de 
stellingen die betrekking hebben op de dimensie van gelijkheid – competitie en idem op stellingen die 
gaan over de dimensie over het type staat.  

 


