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Persdossier NOS 

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021 
 

De NOS besteedt veel aandacht aan de Tweede Kamerverkiezingen. Op 

alle mogelijke platformen. Hieronder vindt u een overzicht van al onze 

uitingen, voorzover nu bekend. Dit persdossier wordt in de aanloop naar 

de verkiezingen voortdurend aangevuld met nieuwe informatie en 

programma’s. 
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Televisie 
 

NIEUWSUUR 
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komt Nieuwsuur (NTR/NOS) met speciale 

uitzendingen. Het programma wil zo kiezers informeren over de werkelijkheid achter de 

beloftes en verkiezingsprogramma’s, en hoopt met de thematische uitzendingen per partij 

goed vergelijkingsmateriaal te kunnen bieden. De uitzendingen zijn te zien tussen 24 februari 

en 12 maart. Nieuwsuur-anchors Mariëlle Tweebeeke of Jeroen Wollaars interviewen de 

lijsttrekkers en politiek duider Arjan Noorlander analyseert de partijen, onder meer aan de hand 

van kiezersonderzoek door Ipsos. 

 

 
Foto: Nieuwsuur 

 

Dertien partijen (die bij de vorige verkiezingen in de Tweede Kamer werden gekozen) zijn te 

gast. Vier kleine partijen zijn onderdeel van de reguliere uitzending, de negen grootste partijen 

zijn onderwerp van thema-uitzendingen in de verkiezingsstudio van Nieuwsuur. De lijsttrekker 

wordt geïnterviewd. De partij zal worden ontleed aan de hand van verkiezingsprogramma en 

stemgedrag en er komen kiezers uit eigen kring aan het woord over verwachtingen, ambities en 

kritiek. 

Daarnaast maakt Nieuwsuur een speciale reportageserie ‘Buiten het Binnenhof’. 

Verslaggever Jan Eikelboom en redacteur Evert-Jan Offringa gaan daarvoor vanaf half februari 

op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het Nederlandse electoraat aankijkt tegen de 

politiek in het afgelopen jaar en wat de verwachtingen zijn. Nieuwsuur trekt in acht afleveringen 

door de provincies, van verzorgingshuis tot voedselbank en van klaslokaal tot boerenerf. 

 

Beide projecten zullen uiteraard ook een vertaling krijgen op de verschillende online kanalen 

van Nieuwsuur. 

 

Nieuwsuur (NOS/NTR) 

Woensdag 24 februari – donderdag 11 maart, 21.30-22.20 uur, NPO 2 
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SCHEMA THEMA-UITZENDINGEN 

Woensdag 24 februari (Jeroen Wollaars): DENK - Farid Azarkan 

Donderdag 25 februari (Mariëlle Tweebeeke): SGP - Kees van der Staaij 

Vrijdag 26 februari (Jeroen Wollaars): 50PLUS - Liane den Haan     

Zaterdag 27 februari (Mariëlle Tweebeeke): Forum voor Democratie - Thierry Baudet 

 

Dinsdag 2 maart (Mariëlle Tweebeeke): Partij voor de Dieren - Esther Ouwehand   

Woensdag 3 maart (Jeroen Wollaars): ChristenUnie - Gert-Jan Segers     

Donderdag 4 maart (Mariëlle Tweebeeke): PvdA - Lilianne Ploumen 

Vrijdag 5 maart (Jeroen Wollaars): SP - Lilian Marijnissen   

 

Maandag 8 maart (Jeroen Wollaars): GroenLinks - Jesse Klaver 

Dinsdag 9 maart (Mariëlle Tweebeeke): D66 - Sigrid Kaag    

Woensdag 10 maart (Jeroen Wollaars): CDA - Wopke Hoekstra  

Donderdag 11 maart (Mariëlle Tweebeeke): PVV - Geert Wilders 

Vrijdag 12 maart (Jeroen Wollaars): VVD - Mark Rutte 

 

Dit alles onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden i.v.m. coronamaatregelen. 

 

 

LIJSTTREKKERS TE GAST IN STUDIO NOS 

JEUGDJOURNAAL 
Hoe zorgen politieke partijen ervoor dat kinderen het in de toekomst beter krijgen? Wat is 

nodig voor een schonere aarde? Wat moet gebeuren om het onderwijs beter te maken? Deze 

en vele andere vragen komen aan de orde tijdens een speciale uitzending van het NOS 

Jeugdjournaal. In NOS Jeugdjournaal: Verkiezingen gaan lijsttrekkers van de zes grootste 

partijen in de Tweede Kamer op een losse manier de strijd met elkaar aan over serieuze thema’s 

die belangrijk zijn voor kinderen. 

 

 
Foto: NOS - Stefan Heijdendael 
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Jeugdjournaal-presentator Joris Marseille en verslaggever Milou Stoop ontvangen in de 

Jeugdjournaal-studio Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid 

Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP). Hun partijen hebben op dit 

moment de meeste zetels in de Tweede Kamer. De zes lijsttrekkers houden voor een publiek 

van schoolkinderen een spreekbeurt over de toekomst van Nederland, vertellen over hun eigen 

jeugd en over hun favoriete hobby’s. Tijdens een kennisquiz wordt duidelijk wat de politici 

weten over de leefwereld van kinderen. Voor het publiek een eitje, maar weten de lijsttrekkers 

de antwoorden ook? 

 

Partijen die niet aan bod komen tijdens de speciale verkiezingsuitzending krijgen in aanloop 

naar de verkiezingen een plekje op de website van het NOS Jeugdjournaal en in de 

Jeugdjournaal-app. Door middel van korte biografieën wordt uitgelegd welke partijen er in de 

huidige Kamer zitten en wat zij voor kinderen belangrijk vinden. Verder zal in de gewone 

Jeugdjournaal-uitzendingen een korte serie te zien zijn over o.a. het werk van een Tweede 

Kamerlid en hoe partijen op verschillende manieren reclame maken. Ook vertelt 

Kamervoorzitter Khadija Arib hoe de Tweede Kamer werkt. 

 

NOS Jeugdjournaal: Verkiezingen 

Zondag 14 maart, 19.00-19.45 uur, Zapp/NPO3 

 

 

GROTE ÉN KLEINE PARTIJEN AAN BOD IN NOS 

DEBATAVOND 
Aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart doen 37 partijen mee, een naoorlogs record. 

In de aanloop naar de verkiezingen laat de NOS graag zoveel mogelijk lijsttrekkers aan het 

woord. In één debatprogramma passen ze echter niet meer; daarom maakt de NOS twee 

rechtstreekse programma’s aan de vooravond van de stembusgang. Vóór het NOS Journaal van 

20.00 uur is er De Stemming, met de kleinere partijen en gepresenteerd door Winfried Baijens. 

Na het Journaal volgt Het Debat, met de grote partijen en geleid door Rob Trip. Beide 

programma’s komen uit de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer. 

 

 
Foto: ANP 

https://jeugdjournaal.nl/
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NOS Nederland Kiest: De Stemming wordt een gevarieerd programma waarin lijsttrekkers van de 

kleinere partijen te gast zijn, kiezers aan het woord komen en geschakeld wordt met 

stembureaus in het land. Immers, vanwege corona kan er maandag, dinsdag en woensdag 

worden gestemd. De lijsttrekkers die hun opwachting komen maken zijn van de partijen die nu 

zijn vertegenwoordigd in de Kamer, maar die niet deelnemen aan het grote debatprogramma, 

aangevuld met lijsttrekkers van partijen die volgens de Peilingwijzer (van 24 februari) kans 

maken op een zetel. Een aantal lijsttrekkers gaat met elkaar in gesprek over bepaalde 

onderwerpen. In het eerste blok praten Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Thierry Baudet 

(Forum voor Democratie), Joost Eerdmans (JA21) en Kees van der Staaij (SGP) over de corona-

aanpak. In blok twee gaat het over ouder worden en het pensioen met Liane den Haan 

(50PLUS), Henk Krol (Lijst Henk Krol), Femke Merel van Kooten-Arissen (Splinter) en Farid 

Azarkan (DENK). Klimaat staat in het derde blok centraal, met Ouwehand, Azarkan, Baudet en 

Van der Staaij. En andere actuele kwesties komen aan de orde met Van Kooten-Arissen, 

Eerdmans en Den Haan. Aan andere lijsttrekkers wordt aandacht besteed in reportages: Laurens 

Dassen (Volt), Sylvana Simons (BIJ1), Richard de Mos (Code Oranje) en Caroline van der Plas 

(BoerBurgerBeweging). 

 

Na het Journaal is het in NOS Nederland Kiest: het Debat de beurt aan de lijsttrekkers van de 

acht grootste partijen. De keuze voor deze acht partijen is gebaseerd op de combinatie van het 

huidige zetelaantal in de Tweede Kamer en de stand van de partijen in de Peilingwijzer (van 24 

februari). Welke acht partijen het zijn, wordt later deze week bekendgemaakt. De lijsttrekkers 

gaan in duo’s met elkaar in debat; wie tegen wie is een journalistieke afweging van de redactie. 

Vervolgens kunnen de partijen zelf een stelling bedenken om aan hun opponent voor te 

leggen. Elke lijsttrekker gaat zo twee keer in debat: één keer over een eigen stelling en één keer 

over een stelling die is aangedragen door de tegenstander. De duo’s en stellingen zijn: 

 

1. Geert Wilders (PVV) en Sigrid Kaag (D66) 

 Migratie. De stelling van de PVV: "Stop de massa-immigratie" 

2. Lilian Marijnissen (SP) en Lilianne Ploumen (PvdA) 

 Ouderenzorg. De stelling van de SP: "De verzorgingshuizen sluiten was een historische 

fout” 

3. Jesse Klaver (GroenLinks) en Wopke Hoekstra (CDA) 

Klimaat. De stelling van GroenLinks: "De grote industrie moet een eerlijke prijs betalen 

voor hun milieuvervuiling" 

4. Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders 

Leiderschap. De stelling van de VVD: "Alleen met realisme en optimisme komt Nederland 

uit de crisis" 

5. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Jesse Klaver 

Samenwerking. De stelling van de CU: "Nederland wordt alleen groener en socialer als je 

kunt samenwerken" 

6. Sigrid Kaag en Lilian Marijnissen 

 Europa. De stelling van D66: "Ik zeg ja tegen Europa en ja tegen de euro" 

7. Lilianne Ploumen en Gert-Jan Segers 

 Acceptatie. De stelling van de PvdA: "Iedereen moet in Nederland zichzelf kunnen zijn" 
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8. Wopke Hoekstra en Mark Rutte 

Herstel na de crisis. De stelling van het CDA: "Voor herstel na Corona moeten de sterkste 

schouders meer belasting betalen” 

 

NOS Nederland Kiest: De Stemming 

Dinsdag 16 maart, 19.00-19.50 uur, NPO 1 

 

NOS Nederland Kiest: Het Debat 

Dinsdag 16 maart, 20.30-22.00 uur, NPO 1  

 

Beide programma’s zijn ook te zien via NOS.nl, de NOS-app, NOS YouTube, NOS Facebook, 

NPO Politiek en (op een ander tijdstip) BVN 

Op NPO Nieuws is het slotdebat te zien met gebarentolk. 

 

 

DE UITSLAGENAVOND 
Na drie dagen stemmen sluiten op 17 maart de stembureaus en is het de beurt aan de tellers. 

De NOS praat de kijker de hele avond bij over de verkiezingen vanuit de Statenpassage in het 

gebouw van de Tweede Kamer. Met uitslagen, de exitpoll van marktonderzoeksbureau Ipsos en 

reacties van lijsttrekkers en kiezers. Rob Trip presenteert de uitzending samen met Malou 

Petter, die zich vooral richt op de uitslagen. 

 

 
Foto: ANP 

Richtinggevend aan de uitslagenavond is de altijd behoorlijk accurate exitpoll van Ipsos. Om 

21.00 uur komt het bureau met de voorlopige cijfers en om 22.00 uur verschijnt de update. 

Daarnaast ligt de focus op de uitslagen zelf, die de hele avond zullen binnenstromen. 

Vanzelfsprekend wordt de lijsttrekkers gevraagd om hun reactie. Reageren op de 

gebeurtenissen van de avond doet ook het duiderspanel, dat bestaat uit de Haagse 

verslaggevers Xander van der Wulp, Marleen de Rooy en Arjan Noorlander. 

 

Verder spreekt Rob Trip met deskundigen, onder wie politicoloog Carolien van Ham (die het 

vertrouwen in de politiek onderzoekt), electoraal geograaf Josse de Voogd (gespecialiseerd in 

het verband tussen geografie en stemgedrag) en politicoloog Tom van der Meer (die veel weet 

https://www.youtube.com/channel/UC5xziMuoFAOpX9mwUVhe2Jw
https://www.facebook.com/nos
https://www.npostart.nl/live/npo-politiek
https://www.bvn.tv/
https://www.npostart.nl/live/npo-nieuws
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over hoe kiezers zich tussen partijen bewegen). Ook wordt tijdens de uitzending ingezoomd op 

een aantal stembureaus, verspreid over het land, die een goed beeld geven van het sentiment 

onder de kiezers. 

 

NOS Nederland Kiest: De Uitslagen 

Woensdag 17 maart, 20.30-01.00 uur, NPO 1 

 

 

METEEN DE VOLGENDE OCHTEND OP DE HOOGTE 
Het tellen van de stemmen gaat de hele nacht door en de NOS brengt de kijker vanaf de 

vroege ochtend tot het begin van de middag in lange Journaaluitzendingen op de hoogte van 

het laatste verkiezingsnieuws. 

 

Tussen 06.00 en 09.30 uur komen de NOS Journaals rechtstreeks vanuit de Statenpassage in het 

Kamergebouw in Den Haag. Winfried Baijens presenteert de uitzendingen – in blokken van een 

half uur – en Malou Petter brengt de uitslagen. 

 

Om 10.00 en 11.00 uur zijn er NOS Journaals van 25 minuten vanuit de studio in Hilversum, 

gepresenteerd door Jeroen Tjepkema. 

 

Tussen 12.00 en 13.50 uur presenteert Simone Weimans een extra lang NOS Journaal, waarin de 

uitslag wordt geduid en reacties worden gepeild van politici, kiezers en maatschappelijke 

organisaties. 

 

NOS Journaal 

Donderdag 18 maart 

06.00-09.30 uur, NPO 1 

10.00-10.25 uur, NPO 1 

11.00.11.25 uur, NPO 1 

12.00-13.30 uur, NPO 1 

 

 

OOK WERELDWIJD VIA BVN 
Veel televisieprogramma’s rond de verkiezingen zijn ook wereldwijd te volgen via BVN, de 

Nederlandstalige publieke tv-zender die is te bekijken via satelliet, livestream en de BVN-app. 

Zie voor een overzicht www.bvn.tv/verkiezingen.  

https://www.bvn.tv/verkiezingen/
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Radio 
 

NOS RADIO 1 JOURNAAL 
Tot de verkiezingsdag komt het NOS Radio 1 Journaal vanuit de Haagse redactie van de NOS. 

Dagelijks om half negen schuift daar een lijsttrekker aan tafel voor een vraaggesprek van een 

half uur met presentator Jurgen van den Berg en politiek verslaggever Xander van der Wulp. 

Verslaggever Jozephine Trehy gaat in deze periode het land in op zoek naar wat de kiezer 

bezighoudt. Die thema’s worden meteen erna doorgekopt naar parlementair verslaggever 

Wilco Boom, die vertelt hoe de verschillende partijen over die thema’s denken. 

 

NOS Radio 1 Journaal 

Maandag t/m vrijdag, 06.00-09.30 uur, zaterdag 07.00-08.30 uur NPO Radio 1 

 

 

NIEUWS EN CO 
Ook in Nieuws en Co veel aandacht voor de verkiezingen. Presentator Lara Rense neemt de 

luisteraar mee in de laatste ontwikkelingen. Verslaggever Waldy van Geenen gaat iedere avond 

bij kiezers op bezoek om met hen te praten over allerlei politieke thema’s, Bovendien kunnen 

die kiezers een vraag stellen aan de lijsttrekker die te gast is in het EO-programma Dit is de Dag, 

dat volgt op Nieuws en Co. 

 

Nieuws en Co (NOS/NTR) 

Maandag t/m vrijdag, 17.00-18.30 uur, NPO Radio 1 

 

 

NOS MET HET OOG OP MORGEN  
NOS Met het Oog op Morgen pakt de verkiezingen op eigen wijze aan. Zo volgen in de 

zaterdagse reeks afscheidsgesprekken met bewindspersonen uit het kabinet Rutte III nog vice-

premier/minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) en staatssecretaris Ankie 

Broekers-Knol (VVD) van Justitie en Veiligheid. Presentator Wilfried de Jong en Haags 

verslaggever Wilma Borgman nemen uitgebreid de tijd voor een persoonlijk gesprek. 

Op andere dagen volgt 't Oog met enige regelmaat een panel van zwevende kiezers. Hoe 

bepalen zij hun stem? Welk vakje kleuren zij straks rood in het stemhokje? 

Politicoloog en cabaretière Eveline van Rijswijk brengt een aantal odes aan het politieke bedrijf 

in al zijn aspecten. Met een knipoog. 

 

NOS Met het Oog op Morgen 

Dagelijks, 23.00-24.00 uur, NPO Radio 1 

 

 

NEDERLAND KIEST: HET NOS RADIODEBAT 
Het ‘debatseizoen’ voor de Tweede Kamerverkiezingen gaat traditiegetrouw van start met het 

NOS Radiodebat op NPO Radio 1. Dertien lijsttrekkers treden op vrijdagmiddag 26 februari 



 

 

9 

tegen elkaar in het strijdperk. Dat gebeurt in de Oude Zaal aan het Binnenhof, waar tot 1992 de 

Tweede Kamer vergaderde. De presentatie van de uitzending is in handen van Lara Rense en 

Xander van der Wulp. De debatten zijn ook te zien: op NPO Politiek, via NOS.nl en de app van 

de NOS, en www.radio1.nl.  

 

 
Foto: ANP 

 

Alle dertien partijen die op dit moment gekozen zijn in de Tweede Kamer, zijn uitgenodigd. 

Afhankelijk van de grootte van een partij doet een partijleider drie, twee of één keer mee aan 

een debat. Die grootte wordt bepaald aan de hand van het huidige zetelaantal en de score van 

de meest recente Peilingwijzer.  

 

De twee uur durende uitzending is verdeeld in acht debatten van 10 à 12 minuten met telkens 

drie deelnemers in een wisselende samenstelling. Welke partijen over welke thema’s debatteren 

is bepaald door de NOS-eindredactie. Vanwege de coronamaatregelen is er geen publiek bij de 

uitzending aanwezig. 

 

ONDERWERPEN 

Op basis van onderzoek van I&O Research en eigen publieksonderzoek van de NOS zijn acht 

thema’s gekozen die kiezers op dit moment belangrijk vinden. 

 

17.00-17.30 uur 

Blok 1: Vertrouwen in de overheid 

Mark Rutte (VVD), Thierry Baudet (FvD), Lilian Marijnissen (SP) 

Blok 2: Zorg 

 Lilian Marijnissen (SP), Jesse Klaver (GroenLinks), Liane den Haan (50PLUS) 

     

17.30-18.00 uur 

Blok 3: Wonen 

 Lilianne Ploumen (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD), Wopke Hoekstra (CDA) 

Blok 4: Veiligheid 

 Wopke Hoekstra (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Sigrid Kaag (D66) 

      

https://www.npostart.nl/live/npo-politiek
https://nos.nl/
http://www.radio1.nl/
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18.00-18.30 uur 

Blok 5: Klimaat 

 Sigrid Kaag (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Geert Wilders (PVV) 

Blok 6: Integratie 

 Geert Wilders (PVV), Lilianne Ploumen (PvdA), Farid Azarkan (DENK) 

      

18.30-19.00 uur 

Blok 7: Onderwijs 

 Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Mark Rutte (VVD) 

Blok 8: Nederland na de crisis   

Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA) 

      

Nederland Kiest: het NOS Radiodebat 

Vrijdag 26 februari, 17.00-19.00 uur, NPO Radio 1 

 

 

DE UITSLAGENAVOND 
De uitslagen, de exitpoll en heel veel laatste verkiezingsnieuws. Vanuit de Thorbecke-zaal in het 

gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag praten Lara Rense en Tijs van den Brink de 

luisteraar bij. Voor de politieke duiding zit Wilma Borgman aan tafel. De ontwikkelingen worden 

besproken met gasten, er wordt geschakeld met verslaggevers in het land en uiteraard wordt 

de politieke partijen gevraagd om te reageren op de uitslagen. 

 

NOS Nederland Kiest: De Uitslagen 

Woensdag 17 maart, 20.30- ca. 01.00 uur, NPO Radio 1 

 

 

EXTRA BULLETINS OP 3FM EN FUNX 
NOS op 3 besteedt op maandag 15 en dinsdag 16 maart in de bulletins op NPO 3FM en FunX 

extra aandacht aan de verkiezingen. Zo worden mbo-studenten gevolgd die in het kader van 

hun opleiding meehelpen op een stembureau. Op de verkiezingsdag zelf worden in de bulletins 

jongeren uit het hele land aan het woord gelaten en 's avonds - wanneer de uitslagen 

binnenkomen - zijn er van 21.00 tot en met 23.30 uur elk half uur extra nieuwuitzendingen. 

 

Nieuwsbulletins NOS op 3 met verkiezingsnieuws 

Maandag 15 t/m woensdag 17 maart, NPO 3FM en FunX 
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Online 
 

HERMAN, MARLEEN & XANDER IN RONDJE BINNENHOF  
De NOS maakt sinds 29 januari elke vrijdag een eigen online verkiezingsprogramma, gemaakt 

door Herman van der Zandt, Xander van der Wulp en Marleen de Rooij. 

 

 
 

In Rondje Binnenhof bespreken zij tijdens een wandeling - het enig mogelijke uitje in 

coronatijd- op hun eigen manier de belangrijkste politieke ontwikkelingen.  

Van der Zandt (o.a. bekend van NOS Studio Sport) beschouwt de campagne als buitenstaander 

en zal alle verkiezingsontwikkelingen bespreken met de ‘insiders’ Van der Wulp en De Rooy 

(van de politieke redactie van de NOS). 

 

Rondje Binnenhof  

Nog tenminste twee keer voor de verkiezingen én op de dag erna te zien via de NOS-app, via 

NOS.nl en op het YouTube-kanaal van de NOS. 

 

JONGEREN SPREKEN LIJSTTREKKERS BIJ NOS OP 3 
De verkiezingen zijn in aantocht en bij de NOS gaat NOS op 3 als eerste van start. Vanaf 

zaterdag gaan in het NOS op 3 Verkiezingsprogramma iedere avond lijsttrekkers van vrijwel alle 

partijen op de kieslijst in gesprek met jongeren. Een week lang, iedere dag een uur live. Geen 

debat, maar een gesprek over belangrijke issues in het leven van jonge mensen, waar de 

politiek iets aan kan doen. De online community kan meepraten en vragen stellen. De 

presentatie is in handen van Sophie Frankenmolen en Albert Bos. 

 

https://nos.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=dfI2MS4mOr4
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Foto: NOS 

 

Klimaat, wonen, gelijke kansen en onderwijs zijn de thema’s die jongeren het meest 

bezighouden. Dat blijkt uit een enquête van NOS op 3 onder duizenden jongeren in Nederland. 

Uit de ruim 4.600 reacties kwamen naast de genoemde thema’s veel vragen over het 

kabinetsbeleid van de afgelopen tien jaar naar boven. Daarover wordt demissionair premier 

Mark Rutte zaterdag aan de tand gevoeld als hij het spits afbijt. De overige lijsttrekkers zijn 

Lilian Marijnissen en Jesse Klaver, Esther Ouwehand en Kees van der Staaij, Lilianne Ploumen en 

Wopke Hoekstra, Gert-Jan Segers en Sigrid Kaag, Thierry Baudet en Farid Azarkan en tot slot 

Joost Eerdmans, Sylvana Simons en Laurens Dassen. 

 

Het NOS op 3 Verkiezingsprogramma is als superstream live te volgen op alle belangrijke online 

platformen van de NOS, via NOS op 3 Facebook, NOS op 3 YouTube, NOS Facebook, de NOS-

app en de NOS-site. Tijdens de streams is meepraten en vragen stellen mogelijk in de 

comments. Sommige vragen kunnen tijdens de streams op direct antwoord rekenen van de 

lijsttrekkers. Presentatoren Sophie Frankenmolen en Albert Bos zien erop toe dat de politici niet 

wegkomen met ontwijkende antwoorden. 

 

NOS op 3 Verkiezingsprogramma 

Zaterdag 20 februari t/m vrijdag 26 februari, 19.00-20.00 uur, online platformen NOS 

LET OP: dinsdag 23 februari en woensdag 24 februari van20.00-21.00 uur 

 

SCHEMA INTERVIEWS 

Zaterdag 20 februari: Mark Rutte (VVD) 

Zondag 21 februari: Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GL) 

Maandag 22 februari: Esther Ouwehand (PvdD) en Kees van der Staaij (SGP) 

Dinsdag 23 februari (let op: 20.00-21.00 uur): Lilianne Ploumen (PvdA) en Wopke Hoekstra 

(CDA) 

Woensdag 24 februari (let op: 20.00-21.00 uur): Gert-Jan Segers (CU) en Sigrid Kaag (D66) 

Donderdag 25 februari: Thierry Baudet (FVD) en Farid Azarkan (DENK) 

Vrijdag 26 februari: Joost Eerdmans (JA21), Sylvana Simons (BIJ1) en Laurens Dassen (VOLT) 
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NAPRATEN OVER HET SLOTDEBAT OP SOCIALS VAN DE 

NOS 
Meteen na afloop van het slotdebat op 16 maart er op NOS.nl, de NOS-app en de social 

kanalen van de NOS een nazit, waarin politiek verslaggevers Xander van der Wulp, Marleen de 

Rooy en Albert Bos onder leiding van Emil van Oers het debat nabespreken en vragen van 

kijkers beantwoorden. 

Dinsdag 16 maart, 22.00 uur, NOS YouTube, NOS Facebook, NOS.nl, de NOS-app 

 

https://www.youtube.com/channel/UC5xziMuoFAOpX9mwUVhe2Jw
https://www.facebook.com/nos

