
 
 
 

 

De macht in de gemeente 
 

Korte omschrijving 

Aan de hand van een simpel schema bespreekt u met de leerlingen wie de macht heeft in de 

gemeente. 

 

Leerdoel  

Leerlingen leren dat de kiezers bij de verkiezingen bepalen wie in de gemeenteraad komt.  

 

Duur  

10 minuten 

 

Benodigdheden 

PowerPoint voor het niveau van uw groep 

 

Wat doet u?  

Stap 1: Geef iedere leerling een memoblaadje. Vraag de leerlingen op te schrijven wie volgens 

hen de macht heeft in de gemeente.  

 

Stap 2: Projecteer vervolgens het schema ‘De macht in de gemeente’. Vul het schema in en 

stel af en toe ook een vraag aan de klas. Bijvoorbeeld: 

• Wie zijn de kiezers? En wie kiezen ze? 

• Wat doen die mensen in de gemeenteraad? 

• Hoe krijgt de gemeente wethouders? En een burgemeester? 

• Wie heeft de macht in de gemeente? (kiezers → gemeenteraad) 

 

Stap 3: Vraag wie van tevoren op zijn memootje ‘het volk’, ‘wij’ of ‘de gemeenteraad’ hadden 

opgeschreven. Dat was inderdaad het goede antwoord.  

 

’De macht in de gemeente’: (in volgorde waarin ze in beeld verschijnen) 

• Kiezers: Iedere Nederlander en EU-onderdaan, en iedere buitenlander (van buiten de EU) 

die hier 5 jaar woont, mag meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Je moet 

wel 18 jaar of ouder zijn. 

• Gemeenteraad: Deze mensen zijn gekozen door de kiezers en nemen besluiten in opdracht 

van de kiezers.  

• Wethouders: Deze mensen zijn gekozen door de gemeenteraad om de besluiten van de 

gemeenteraad uit te voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor vmbo en mbo: Burgemeester: De regering benoemt de burgemeester. Samen met de 

wethouders zorgt de burgemeester dat de besluiten van de gemeente worden uitgevoerd.  

De burgemeester zorgt ook voor de orde en veiligheid in de gemeente (hij is bijv. 

‘opperbevelhebber’ bij een lokale ramp) en hij is de voorzitter bij de vergaderingen van de 

wethouders en de gemeenteraadsleden. Als de wethouders een besluit willen nemen, mag hij 

mee stemmen.  

N.B. Als je burgemeester wilt worden, moet je eerst solliciteren. De gemeenteraad geeft de 

regering altijd een advies over wie ze graag willen hebben. Vaak luistert de regering daarnaar. (Er 

zijn een paar politieke partijen die vinden dat de burgemeester ook echt gekozen moet worden.) 

 



 
 
 
 

 

 
 

In de Powerpoint voor vmbo en mbo entreeniveau en niveau 2 en 3 staan de foto’s al klaar en 

kunt u de teksten een voor een laten verschijnen.  

In de variant voor havo, vwo en mbo 4 start de dia ook zonder foto’s. 


