
Werkblad A: Zetelzoekplaat 

Ga naar https://www.ntr.nl/html/micrio/schooltv/tweedekamer/  

Zoek de drie onderstaande plekken in de 3D-ruimte en beantwoord de vragen. 

1. Voorzitter
a) Wat is de taak van de voorzitter in de Tweede Kamer?

b) Waarom spreken Kamerleden altijd via de voorzitter?

c) De voorzitter is zelf ook lid van de Tweede Kamer. Hoe heet degene die nu voorzitter van de Tweede
Kamer is?

2. Kleding in de Tweede Kamer
a) Mogen Kamerleden zelf weten wat voor kleren ze dragen? Of moeten mannen bijvoorbeeld een pak aan?

Stel: jij bent lid van de Tweede Kamer. Wat voor kleding zou jij aantrekken als je naar je werk zou gaan? Vind je 
het belangrijk dat Tweede Kamerleden er netjes uitzien of mogen ze het van jou zelf weten? 

b) Ik zou wel/niet nette kleding dragen, want…

c) Kamerleden zouden wel/niet allemaal nette kleding moeten dragen, want…

3. Duur debatten
Soms duurt een debat in de Tweede Kamer heel lang en gaan ze door tot diep in de nacht.

a) Wat is het laatste tijdstip ooit dat een debat werd afgesloten?

b) Wanneer was dat?

c) Waar ging het over?
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Werkblad B: Zetelzoekplaat 

Ga naar https://www.ntr.nl/html/micrio/schooltv/tweedekamer/  

Zoek de drie onderstaande plekken in de 3D-ruimte en beantwoord de vragen.  

 
1. Zetels 
a) Wat is een zetel in de Tweede Kamer?  
 
 
 
b) Hoeveel Tweede Kamerleden zijn er?  
 
 
 
c) Hoeveel zetels met een logo zijn er aanwezig in de Tweede Kamer?  
 
 
 
d) Wat zouden Tweede Kamerleden zoal in hun laatjes kunnen hebben denk je?  

 
 
2. Tribune 
a) In Nederland mogen burgers erbij zijn wanneer de Tweede Kamer vergadert. Waarom is het belangrijk dat 

burgers mogen meekijken met een debat in de Tweede Kamer?  
 
 
 
b) Op de tribune in de Tweede Kamer zitten ook journalisten. Wat is een journalist?  

Een journalist is iemand die...  
 
 
 
c) Noem drie voorbeelden van journalistieke organisaties (kranten, journalistieke websites, radio- en  

televisieprogramma's):  
 
 
 

3. De bel 
In de Tweede Kamer gaat regelmatig een bel die overal in het gebouw te horen is. Soms gaat de bel heel lang, 
soms heel kort. Of een bel kort of lang gaat, heeft verschillende betekenissen.  
 
a) Geef hieronder aan wat de verschillende bellen betekenen: 
 

1x kort  

2x kort  

4x kort  

lang-kort-lang  

1 minuut  
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Werkblad C: Zetelzoekplaat 

Ga naar https://www.ntr.nl/html/micrio/schooltv/tweedekamer/  

Zoek de twee onderstaande plekken in de 3D-ruimte en beantwoord de vragen.  

 

1. Vak K 
a) In de Tweede Kamer is een speciaal vak: vak K. De K staat voor kabinet. Wie zitten er in vak K?  
 
 
 
b) Waarom krijgen ministers een kopje koffie aangeboden als ze in vak K zitten?  
 
 
 
c) Mag een minister weigeren om naar de Tweede Kamer te komen? Waarom wel/niet?  
 
 
 
d) Welk vervoermiddel gebruikt minister-president Mark Rutte vaak om naar zijn werk te gaan? 
 
 
 
e) Stel: Jij bent de minister-president van Nederland. Zou jij ook op die manier naar je werk gaan? Waarom 

wel of juist niet?  
 
 
 
f) Hoe heten de mensen die zorgen dat ministers en Kamerleden belangrijke documenten krijgen?  
 
 
 

2. De Nederlandse vlag 
 
a) Sinds welk jaar staat er een vlag in de Tweede Kamer?  
 
 
 
b) Waarom vonden sommige partijen dat er een vlag in de Tweede Kamer moest komen?  
 
 
 
c) Hoe noemde men de eerste (tijdelijke) vlag die in de Tweede Kamer stond?  
 
 
 
d) Hoe duur was de eerste vlag? En hoe duur was de tweede?  
 
 
 
e) Hoe duur de vlag in de Tweede Kamer is, is openbare informatie. Iedereen kan dat opzoeken. Waarom 

denk je dat deze informatie openbaar is? 

https://www.ntr.nl/html/micrio/schooltv/tweedekamer/


 

 

 

 

 

Werkblad A: Binnenhofonline Tour 

Ga naar https://binnenhofonline.nl/verken/25/Tweede-Kamer  

 

In deze opdracht krijg je een tour van Maurice Lede. Hij vertelt je hoe in de Tweede Kamer wordt 

gedebatteerd. Daar zijn namelijk allerlei regels voor bedacht.  

 

Luister goed naar wat Maurice je vertelt, zodat je de antwoorden op onderstaande vragen kunt geven! 

 

Vragen bij de tour van Maurice Lede 

1. Hoeveel Kamerleden zijn er?  
 
 
2. Hoe worden de stoelen in de Tweede Kamer ook wel genoemd?  
 
 
3. Wat is de taak van de voorzitter in de Tweede Kamer?  
 
 
4. Wat vinden linkse partijen belangrijk?  
 
 
5. Wat vinden rechtse partijen belangrijk?  
 
 
6. Wie worden samen het kabinet genoemd?  
 
 
7. Hoe heet het vak waar het kabinet zit?  
 
 
8. Wanneer zitten leden van het kabinet in hun vak in de Tweede Kamer?  
 
 
9. De Tweede Kamer controleert het kabinet. Waar letten de Kamerleden op als ze het kabinet controleren?  
 
 
10. Waar gaan Kamerleden staan als ze aan de beurt zijn om iets te zeggen?  
 
 
11. Wat betekent interruptie?  
 
 
12. Waarom spreken Kamerleden altijd via de voorzitter?  
 
 
13. Mag jij ook naar de Tweede Kamer komen? 
 
 

https://binnenhofonline.nl/verken/25/Tweede-Kamer
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