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Debat – Solliciteren voor de Raad van State 

Korte omschrijving werkvorm 

De leerlingen lezen de vacature voor de vicepresident van de Raad van State en vier profielen 

van fictieve kandidaten. Welke kandidaat vinden zij de beste? Aan de hand van een 

beoordelingsformulier bepalen ze of de vier kandidaten aan de vereisten voldoen. Vervolgens 

debatteren de leerlingen over de vraag welke kandidaat het meest geschikt is.   

 

Leerdoel 

 Leerlingen krijgen inzicht in taken en rollen van de Raad van State. 

 Leerlingen krijgen inzicht in de ervaring en achtergrond die vereist zijn om het 

vicepresidentschap van de Raad van State uit te kunnen oefenen. 

 

Bronnen 

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/05/01/profielschets-vice-

president-raad-van-state  

 https://www.politiekeambtsdragers.nl/actueel/nieuws/2018/05/01/vacature-vice-

president-raad-van-state-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties  

 

Duur 

ca. 45 minuten 

 

Voorbereiding 

Druk voor iedere leerling een Werkblad Vacature, een Werkblad Beoordelingsformulier, en 

een Werkblad met de profielen van de vier fictieve kandidaten uit. 

 

Handleiding 

 

1. Leg kort uit wat de Raad van State is (gebruik daarvoor bijvoorbeeld de uitleg onder 

het kopje ‘Waar ga je werken?’ in de vacaturetekst). Vertel dat de huidige 

vicepresident, Piet-Hein Donner, dit najaar met pensioen gaat. Daarom zoekt de 

regering nu een opvolger. Het parlement en de leden van de Raad van State hebben 

formeel geen rol in de benoemingsprocedure; het is de regering die de vicepresident 

benoemt.  

 

De vicepresident van de Raad is een belangrijke adviseur van de koning, en in 

uitzonderlijke situaties kan hij zelfs de functie van de koning tijdelijk overnemen. 

Daarom wordt de vicepresident wel eens 'onderkoning' genoemd.  

 

Voor zo’n belangrijke functie is het interessant om uit te zoeken wat de eisen zijn waar 

je aan moet voldoen. Wat voor kandidaten maken kans maken om het te worden? 

 

2. Deel het Werkblad Vacature uit en vraag de leerlingen om de vacature aandachtig 

door te lezen.  

 

3. Deel de Werkbladen met het beoordelingsformulier en de cv’s van de drie fictieve 

kandidaten uit. 

 

4. Vraag de leerlingen om in duo’s of trio’s te bepalen aan welke vereisten de kandidaten 
wel of niet voldoen, en om dat aan te kruisen in het beoordelingsformulier. Geef de 
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leerlingen hiervoor ca. 20 minuten de tijd. 

 

5. Vraag  de leerlingen daarna welke kandidaat volgens hen het meest geschikt is. Ga alle 

kandidaten af: wie vindt dat kandidaat A het moet worden? Wie B? C?  D? Vraag de 

leerlingen om argumenten te geven voor hun keuze. Is er nog een andere kandidaat 

die ook geschikt zou kunnen zijn? En zit er ook een kandidaat die ze echt ongeschikt 

vinden? Waarom? 
 

Tip: u kunt deze werkvorm ook doorgeven aan een docent Nederlands: die kan de leerlingen de 

opdracht geven om één van de kandidaten uit te kiezen en namens die kandidaat een 

sollicitatiebrief te schrijven.  
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Werkblad 1: Vacature 

De Raad van State zoekt per 1 november 2018 een: 

vicepresident Raad van State (v/m) 

 Standplaats: Den Haag 

 Uren per week: > 36 

 Maandsalaris: ca. € 11.500,- per maand (en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden) 

 

Waar ga je werken? 

De Raad van State is een adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van het 

land. De Raad van State is in 1531 opgericht door keizer Karel V en is een van de oudste nog 

bestaande regeringsorganen ter wereld. 

 De afdeling Advisering adviseert de regering en het parlement over wetgeving en bestuur, 

en let daarbij vooral op de kwaliteit: gaat de wet wel doen wat de bedoeling is, of heeft hij 

onbedoelde neveneffecten? Klopt de wet juridisch? Zit de wet logisch en netjes in elkaar?  

 De afdeling Bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. 

Deze afdeling spreekt recht in geschillen tussen de burger en de overheid. Bijvoorbeeld 

wanneer een burger of ondernemer het niet eens is met een beslissing van een gemeente.  

 

Taken en verantwoordelijkheden  

1. Je geeft leiding aan de hele Raad van State (maar vanwege de scheiding der machten 

heb je niets te zeggen over de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak). 

2. Je bent verantwoordelijk voor het werk van de 300 ambtenaren bij de Raad van State: jij 

stelt ze aan en je bent hun baas, en als ze dingen verkeerd doen moet jij ingrijpen. 

3. Je bent er ook verantwoordelijk voor dat alle praktische zaken goed gaan: dat de Raad 

niet te veel geld uitgeeft, de gebouwen er netjes uitzien, de computers het doen, etc. 

4. Je bent voorzitter van de Afdeling advisering. Je geeft leiding aan die afdeling en bepaalt 

de koers.  

5. Je spreekt namens de Raad van State met de regering, met de Staten-Generaal en met 

de overige Hoge Colleges van Staat. Tevens houd je contact met vele andere instanties 

binnen en buiten de overheid, zoals het openbaar bestuur en de rechterlijke organisatie, 

en met vergelijkbare instanties in het buitenland. 

 

Wat moet je kunnen? 

1. Je moet Nederlander zijn. 

2. Je moet leiding kunnen geven aan mensen die zelf heel veel van hun vak weten.  Je moet 

visie hebben, andere mensen kunnen inspireren, draagvlak kunnen creëren, sociaal en 

communicatief vaardig zijn, kunnen verbinden, besluitvaardig en duidelijk zijn. 

3. Je moet veel politieke en bestuurlijke ervaring hebben, het liefst als minister, maar je 

moet ook bescheiden zijn. Je mag je namelijk niet teveel met de politiek bemoeien. 
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4. Je moet vol overtuiging advies durven geven aan de regering en aan de Eerste en 

Tweede Kamer, op het gebied van staatsrecht en staatkunde. 

5. Je moet op kunnen treden als naaste adviseur van de koning. 

6. Je moet veel weten van de grondwet, wetgeving, bestuur en politiek, en de verhouding 

van Nederland met de EU en met Aruba, Curaçao en Sint Maarten.   

7. Het is een pre als je een jurist bent (dus dat je Rechten hebt gestudeerd). 

8. Je moet tegen verandering kunnen. 

9. Je bent het ‘boegbeeld’ van de Raad van State; je moet dus niet zenuwachtig worden 

van journalisten en tv-camera’s.  
 

Solliciteren 

Als je belangstelling hebt voor deze functie en je denkt dat je voldoet aan de eisen die deze 

baan aan je stelt, stuur dan een brief met cv aan Zijne Majesteit de Koning. Zet op de envelop  

het woord ‘Vertrouwelijk’ en dit adres:  
 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

t.a.v. het Hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers  

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 
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Werkblad: Profielen van drie kandidaten 

 

CV Klaas Boersma 
 

Nationaliteit: Nederlander 

Geboortedatum: 11 februari 1954 

Geboorteplaats: Utrecht 

 

Werkervaring: 

2004 - 2018 Lid van de Raad van State 

2000 - 2004 Eerste Kamerlid (CDA) 

1992 - 2004 Voorzitter van een grote vakbond 

1991 - 1992 Gemeenteraadslid Utrecht (CDA) 

1984 - 1991 Voorzitter van een kleine vakbond 

1976 - 1984 Lid hoofdbestuur van een kleine vakbond 

1973 - 1976 Agrarisch ondernemer  

1971 - 1973 Leerling-knecht veeteeltbedrijf 

 

Opleiding: Mbo Dierenhouderij 

 

 

CV Faiza El Assrouti 
 

Nationaliteit: Nederlander 

Geboortedatum: 11 juni 1959 

Geboorteplaats: Rotterdam 

 

Werkervaring: 

2010 - 2018 Eerste Kamerlid (VVD) 

2009 - 2010 Voorzitter van de staatscommissie Grondwet 

2006 - 2012 Lid Adviesraad Internationale vraagstukken 

2006 - 2010 Hoogleraar internationalisering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

2004 - 2012 Rechter bij de Hoge Raad 

2004 - 2007 Vicevoorzitter bij de Raad voor de Journalistiek 

1998 - 2004 Rechter aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg 

1990 - 1998 Rechter in Den Haag 

1982 - 1990 Advocaat 

 

Studie: Nederlands recht aan de Universiteit Leiden  
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CV Benny Burgemeester 
 

Nationaliteit: Nederlander 

Geboortedatum: 11 juni 1963 

Geboorteplaats: Deventer 

 

Werkervaring: 

2015 - 2017 Minister van Defensie (D66) 

2009 - 2014 Lid Europees Parlement (D66) 

2012 - heden Voorzitter Vereniging Hogescholen 

2008 - 2012 Tweede Kamerlid (D66) 

2005 - 2008 Staatssecretaris van Financiën  (D66) 

1997 - 2005 Tweede Kamerlid (D66) 

1996 - 1997 Directiehoofd bij het ministerie van Financiën 

1985 - 1996 Politiek-bestuurlijk medewerker bij het ministerie van Financiën 

1983 - 1987 Gemeenteraadslid in Leiden (D66) 

 

Studie: Fiscaal recht, aan de Universiteit van Leiden 

 

 

CV Annemarie Hofstra 
 

Nationaliteit: Nederlander 

Geboortedatum: 22 januari 1964 

Geboorteplaats: Amsterdam 

 

2011 - heden Lid Raad van State 

1998 - 2011 Hoogleraar staatsrecht aan de UVA 

2000 - 2011 Vicevoorzitter van de Kiesraad 

2009 - 2010 Lid Staatscommissie voor de herziening van de Grondwet  

2002 - 2006 Rector magnificus Universiteit van Amsterdam 

2000 - 2002 Gemeenteraadslid Amsterdam (PvdA) 

1996 - 2001 Plaatsvervangend kantonrechter (Amsterdam) 

1989 - 1999 Advocaat en procureur 

1993 - 1998 Gemeenteraadslid Amsterdam (PvdA) 

1996 Promotie tot doctor in de rechten (titel van proefschrift: De plaats van de 

Grondwet in het Constitutionele Recht) 

 

Studie: Rechten aan de Universiteit van Amsterdam 
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Werkblad: Beoordelingsformulier 
 

Geef aan in welke mate de verschillende kandidaten aan de vereisten voor de functie van 

vicepresident van de Raad van State voldoen. Geef een score van -3, -2, -1, 0, 1, 2, of 3 (van 

heel slecht naar heel goed). Tel voor elke kandidaat de scores bij elkaar op en schrijf de 

uitkomst onderaan op, bij ‘Totaalscore’.  
 

Eisen  Klaas Faiza Benny Annemarie 

     

Randvoorwaarde     

1. Nederlandse nationaliteit     

     

Competentie     

2. Straalt gezag uit     

     

Ervaring     

3. Politieke ervaring     

4. Bestuurlijke ervaring (bijv. als directeur)     

5. Internationale werkervaring     

     

Kennis     

6. Kennis van de grondwet & wetgeving     

7. Kennis van de EU     

8. Kennis van Aruba, Curaçao en Sint Maarten     

     

Overig     

9. Relevant opleiding/studie     

10. Kan tegen verandering     

11. Ervaring met journalisten & tv-camera’s     

 

Totaalscore:  
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Achtergrondinformatie 

Klaas Boersma 

Gemodelleerd naar Marinus Ruppert:  

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Marinus_Ruppert 

 http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/ruppert 

Marinus Ruppert was van 1973-1980 vicepresident van de Raad van State. Bij een stemming in 

de ministerraad over de kandidaatstelling van Ruppert staakten de stemmen. Er was twijfel of 

Ruppert voldoende kennis bezat, aangezien hij slechts diploma's had voor de Mulo en de 

Middelbare Landbouwschool. Uiteindelijk werd de beslissing overgelaten aan het kabinet-Den 

Uyl. Die koos alsnog voor Ruppert. 

Faiza El Asrouti 

Gemodelleerd naar Willy Thomassen: 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_Thomassen  

 

Thomassen is een Nederlands juriste en rechter.  

 

Benny Burgemeester 

Gemodelleerd naar Willem Scholten: 

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Scholten_(politicus) 

 

Was vicepresident van de Raad van State van 1980 tot 1997. 

 

Annemarie Hofstra 

Gemodelleerd naar Jo van der Hoeven :  

 https://www.parlement.com/id/vg09lly3fwyj/j_jo_van_der_hoeven 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Jo_van_der_Hoeven 

Amsterdamse staatsrechtgeleerde. In 1980 gepasseerd voor het vicevoorzitterschap van de 

Raad van State. 
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