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Inleiding en inhoud 

Met behulp van het STEM-Magazine kun je in de les aandacht besteden aan de verkiezingen van woensdag 17 

maart 2021. 

 

Inhoudsopgave: 

Inleiding en inhoud ................................................................................................................................................. 2 

Werkbladen STEM: Opdracht 1 t/m 8 ................................................................................................................ 3-15 

Antwoordmodel STEM: Opdracht 1 t/m 8 ....................................................................................................... 17-28 

Tips ........................................................................................................................................................................ 28 

 

 
Opdrachten bij STEM-Magazine 

Op de volgende pagina’s vind je opdrachten die horen bij verschillende pagina’s uit het STEM-Magazine. Zo kun 
je leerlingen/studenten actief betrekken bij de inhoud van het magazine. Bij elk werkblad wordt vermeld op 
welke pagina van het magazine het een aanvulling is. 
 
 

Werkwijze 

Print van te voren de pagina’s 3 t/m 16 uit voor elke leerling/student, of kies specifieke opdrachten uit deze 
handleiding. Er zijn drie opdrachten (opdracht 2, 6 en 8) waarbij leerlingen/studenten een website moeten 
bezoeken, dus zorg dat de leerlingen/studenten voor die opdracht toegang hebben tot het internet.  
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Werkblad STEM: Opdracht 1 

Column Charlotte Nijs (pag. 2) 

I. In haar column zegt Charlotte Nijs dat de democratie functioneert als een trein, maar dat dat niet in alle 
landen zo is. Welke landen zou zij kunnen bedoelen? Geef hieronder drie voorbeelden van landen die geen 
democratie zijn.  

 
Drie ondemocratische landen: 

Land A:  

 

Land B:  

 

Land C:  

 
 

II. Vul in de tabel op de volgende pagina per land in of ze voldoen aan de volgende 6 kenmerken om een 
democratie genoemd te kunnen worden:  

 

1. Er is een volksvertegenwoordiging 

De burgers worden vertegenwoordigd in een parlement, zoals de Tweede Kamer in Nederland.  

2. Er zijn vrije, eerlijke en geheime verkiezingen 

Iedereen mag zelf weten waar ze op stemmen en elke stem telt even zwaar. Niemand hoeft zich te 

verantwoorden waarop ze hebben gestemd aan bijvoorbeeld hun baas.  

3. Er is niet een persoon of groep die alle macht heeft (machtenscheiding) 

De machten zijn gescheiden, er is een trias politica. Rechters mogen niet beïnvloed worden door 

bijvoorbeeld ministers of Tweede Kamerleden.  

4. Er wordt gestreefd naar politieke gelijkheid voor iedereen 

Iedere burger van een land heeft dezelfde rechten en mag daarom meedoen aan de verkiezingen. Dat 

moet ongeacht hun afkomst, geslacht, geloof, ras of seksuele geaardheid zijn.  

5. Er is een grondwet waarin de vrijheid van burgers wordt beschermd 

Burgers hebben vrijheden zoals het recht op een vrije meningsuiting of het recht op vrijheid van 

religie. Deze rechten zijn opgenomen in een grondwet. 

6. Er zijn vrije media 

Media zoals kranten, televisie en websites, zijn vrij in wat ze zeggen. De overheid mag niet vooraf 

bepalen wat de media mogen melden (censuur).  

 
NB: Om de tabel goed in te vullen, kun je gebruikmaken van een zoekmachine of Wikipedia. Zoek dus per land 
op of het een volksvertegenwoordiging, vrije verkiezingen, machtenscheiding, een streven naar gelijkheid, een 
grondwet en vrije media heeft.  
 

Kenmerk Land A Land B Land C 
Volksvertegenwoordiging  Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje 
Vrije verkiezingen Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje 
Machtenscheiding Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje 
Streven naar gelijkheid Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje 
Bescherming burgers in 
grondwet 

Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje 

Vrije media Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje Ja/Nee/Een beetje 
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III. Ga naar landenlijst van de democratie-index via deze link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie-
index_van_The_Economist#Landenlijst en zoek de drie landen op die je bij I hebt ingevuld. 
 
De democratie-index gebruikt net andere maatstaven dan die van vraag II. Er is echter wel een behoorlijke 
overlap. Welke positie nemen jouw landen in op de Democratie-Index? Zet achter elk land de positie die ze 
innemen op de lijst.  

 

Positie land A:  

 

Positie land B:  

 

Positie land C:  

 
 

IV. Kijk nu per land naar de opmerking in de kolom op Wikipedia die is beschreven als ‘categorie’ (de op een 
na laatste kolom). Hoe ondemocratisch zijn de landen die je hebt genoemd eigenlijk? En op welk vlak 
scoort elk land het slechtst? Vul daarover onderstaande tabel in.  

 
 

Land Type regime Laagste score op het gebied van… 

A  
 

 

B  
 

 

C  
 

 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie-index_van_The_Economist#Landenlijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie-index_van_The_Economist#Landenlijst
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Werkblad STEM: Opdracht 2 

 

Overzicht Tweede Kamer (pag. 4 en 5) 

Op pagina 4 en 5 zie je een overzicht van de grote vergaderzaal (plenaire zaal) in de Tweede Kamer. Misschien 

herken je de zaal wel. Vul de vragen over de zaal hieronder in.  

 

1. Bij het stukje over Tweede Kamerleden staat dat alleen bij belangrijke debatten en stemmingen alle 150 

Kamerleden aanwezig zijn. Waarom denk je dat niet alle Kamerleden bij elk debat aanwezig zijn?  

 

 

 

 

 

 

 

2. De voorzitter wordt gekozen door de andere Kamerleden en is zelf ook lid van de Tweede Kamer. Wat is 

de rol van de voorzitter?  

 

 

 

 

 

 

 

3. a:  In Vak K zitten de leden van ‘het kabinet’, vandaar dat het Vak K heet. Wie zitten er in het kabinet?  

 

 

 

 

 b: Soms wordt er ook wel eens gesproken over ‘de regering’. Wie zitten er in de regering?  

 

 

 

 

 

4. Vanachter het spreekgestoelte mag een Kamerlid de zaal toespreken. Een Kamerlid moet dan altijd eerst 

de voorzitter aanspreken, voordat ze iets zegt. Waarom zou dat moeten? 
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5. Journalisten mogen ook debatten bijwonen in de Tweede Kamer. Noem drie belangrijke functies van de 

journalistiek in een democratie.   

 

Functie 1:  
 

Functie 2:  
 

Functie 3:  
 

 

6. Aan de interruptiemicrofoon kan een Kamerlid een ander Kamerlid of een minister onderbreken om een 

vraag te stellen. Op welke dagen van de week staan er regelmatig Kamerleden bij die microfoons? Zet 

daar een cirkel omheen (of streep de dagen door waarop er geen plenair debat is.)  

 

 

Maandag 

 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

 

Zaterdag 

 

Zondag 

 

7. Tweede Kamerleden zijn net als Eerste Kamerleden volksvertegenwoordigers. Geef een voorbeeld 

waaruit blijkt dat Tweede Kamerleden hun werk namens het volk uitoefenen.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Tweede Kamerleden mogen net als ministers en staatsecretarissen wetsvoorstellen indienen. Hoe heet 

het recht van de Tweede Kamer om een eigen wetsvoorstel in te dienen?  

 

Het recht van 

 

 

9. De Tweede Kamer heeft als taak om de regering te controleren. Daarvoor heeft de Tweede Kamer 

verschillende rechten. Noem twee rechten van de Tweede Kamer die zij kan gebruiken om de regering te 

controleren. Leg ook uit wat elk recht inhoudt.  

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 
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Werkblad STEM: Opdracht 3 

Standpunten politieke partijen (pag. 6 en 7) 

Op pagina 6 en 7 zie je een overzicht van de standpunten van politieke partijen die tot 17 maart in elk geval nog 

in de Tweede Kamer zitten. Elke partij heeft daarbij in een korte zin samengevat wat voor hen een belangrijk 

plan is waarmee zij kiezers hopen te binden. Verzin bij elke partij een argument vóór en een argument tegen 

hun plan. 

 

Partij Argumenten voor hun plan Argumenten tegen hun plan 

VVD  
 
 

 

PVV  
 
 

 

CDA  
 
 

 

D66  
 
 

 

GroenLinks  
 
 

 

SP  
 
 

 

PvdA  
 
 

 

ChristenUnie  
 
 

 

Partij voor 

de Dieren 

 
 
 

 

50PLUS  
 
 

 

SGP  
 
 

 

DENK  
 
 

 

FVD  
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Werkblad STEM: Opdracht 4 

 

Politieke nieuwkomers (pag. 8) 

Op pagina 8 staan drie partijen die meedoen aan de verkiezingen, maar die op dit moment nog niet in de 

Tweede Kamer zitten. Zij hopen genoeg stemmen te krijgen om in de Tweede Kamer te komen. NB: Er doen 

nog veel meer andere partijen mee!  

 

Beantwoord de volgende vragen: 

 

1. Om als nieuwe partij mee te mogen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen moet je aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Noem twee voorwaarden waar een nieuwe partij aan moet voldoen om mee te 

kunnen doen aan de verkiezingen:   

 

1.  
 

2.  
 

 

 

2. Elke partij heeft standpunten over allerlei onderwerpen, maar vaak kun je één onderwerp aanwijzen die 

echt de bestaansreden is van die partij. Schrijf hieronder per partij hun voornaamste standpunt op.  

 

 

BIJ1: 

 

 

 

 

 

Code Oranje: 

 

 

 

 

 

Volt: 

 

 

 

 

 

3. Partij JA21 staat op 1 à 2 zetels in de opiniepeilingen. Ga naar www.ja21.nl en zoek een belangrijk 

standpunt van deze partij. 

 

JA21:  

 

 

 

http://www.ja21.nl/
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Werkblad STEM: Opdracht 5 

Zij werken ook in de Tweede Kamer (pag. 10 en 11) 

Op pagina 10 en 11 staan verhalen van mensen die ook in de Tweede Kamer werkzaam zijn, in zeer 

uiteenlopende functies. In deze opdracht beschrijf je per beroepsgroep wat die functie inhoudt en wat je moet 

doen om die functie goed uit te oefenen. 

 

Journalisten  
 

1. Wat doet een politiek verslaggever?  

 

 

 

 

 

2. Wat vind jij van de tactiek die Charlotte Nijs hanteert om antwoord te krijgen als een minister niet 

duidelijk is? Welke tactiek zou jij gebruiken?  

 

 

 

 

 

Dienst Verslag en Redactie 
 

3. Omschrijf de rol van de Dienst Verslag en Redactie in de zaal van de Tweede Kamer. 

 

 

 

 

 

4. Wat is een belangrijke reden dat alles wat in een Tweede Kamervergadering wordt gezegd, wordt 

opgeschreven?  

 

 

 

 

 

De Bodedienst 
 

5. Beschrijf de taak van de Kamerbode in de zaal van de Tweede Kamer. Met welke beroepsgroep zou je 

de Kamerbode kunnen vergelijken? 
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Werkblad STEM: Opdracht 6 

Werkt de Tweede Kamer nog wel goed? (pag. 14 en 15) 

Op pagina 14 en 15 staat een interview met Tom van der Meer, politicoloog aan de Universiteit van 

Amsterdam. Het interview gaat over de staat van de democratie in Nederland. Over dit onderwerp is een paar 

jaar geleden een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder leiding van de voormalig minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties Johan Remkes. In deze opdracht ga je conclusies uit dat rapport vergelijken met de 

opvattingen van Tom van der Meer. 

 

Een samenvatting van het rapport van de commissie Remkes is via deze link te vinden:  

https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/rapporten/samenvattingen/12/13/samen

vatting-nl-publieksversie  

 

1.   Coalitievorming 

Volgens Tom van der Meer zorgt een gedetailleerd regeerakkoord ervoor dat de Tweede Kamer buitenspel 

staat. Waarom zou de Tweede Kamer bij een gedetailleerd regeerakkoord buitenspel staan? 

 

 

 

 

 

 

 

De commissie Remkes stelt dat er te vaak besluiten worden genomen waar een meerderheid van de bevolking 

tegen is en dat politici niet waarmaken wat ze beloven. Geef één oorzaak en één oplossing voor dit probleem.  

 

Oorzaak:  

 

 

 

 

 

Oplossing:  

 

 

 

 

 

 

2. Referenda 

De commissie Remkes beveelt net als Tom van der Meer aan om een correctief referendum in te voeren. Leg 

uit wat een correctief referendum is:  

 

 

 

 

 
  

https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/rapporten/samenvattingen/12/13/samenvatting-nl-publieksversie
https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/rapporten/samenvattingen/12/13/samenvatting-nl-publieksversie
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Er zijn ook andere manieren mogelijk om een referendum te gebruiken. Noem twee andere vormen van 

referenda en licht ze toe:  

 

Referendum 1:  

 

 

 

 

 

 

 

Referendum 2:  
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Werkblad STEM: Opdracht 7 

 

De Tweede Kamer in cijfers (pag. 16 en 17) 

Op pagina 16 en 17 staan infographics over de Tweede Kamer. Over elk van deze infographics volgen een paar 

vragen.  

 

Vrouwen in de Tweede Kamer 
1. Wat is het hoogste percentage vrouwen ooit in de Tweede Kamer? In welk jaar was dat? Zoek eveneens uit 

hoeveel vrouwen destijds precies in de Tweede Kamer zaten.  

 

Percentage vrouwen in de Tweede Kamer  
Hoogste exacte aantal vrouwen in de Tweede Kamer  
Jaar waarin het hoogste aantal vrouwen in de Tweede Kamer zat  

 

2. Hoeveel vrouwen zaten er vóór 1918 in de Tweede Kamer?  

 

 

 

3. Vind jij het een probleem dat vrouwen altijd in de minderheid zijn in de Tweede Kamer? En wat zou eraan 

kunnen worden gedaan, denk jij?  

 

 

 

 

 

 

Woonplaats Kamerleden 
4. Veel Tweede Kamerleden wonen in de Randstad. De provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht hebben 

gemiddeld meer Kamerleden dan andere provincies. Vind jij het problematisch dat de verhouding scheef 

loopt? Waarom wel of juist niet?  

 

 

 

 

 

 

 

Duur kabinetsformaties 
5. Kabinetsformaties duren in Nederland vaak erg lang, net als in België overigens. Leg uit waarom in 

Nederland en België kabinetsformaties vaak lang duren.  
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Geboorteland Tweede Kamerleden 
6. Om Tweede Kamerlid te worden moet je Nederlander zijn. Op dit moment zijn 11 van de 150 Kamerleden 

mensen die niet in Nederland zijn geboren. Leg kort uit waarom zij toch in de Tweede Kamer kunnen 

zitten.  

 

 

 

 

7. Om Tweede Kamerlid te worden moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Geef twee voorwaarden 

waaraan iemand moet voldoen om Tweede Kamerlid te kunnen worden.  

 

Voorwaarde 1: 

 

 

 

 

Voorwaarde 2: 

 

 

 

 

 

Geslacht minister-presidenten 
8. Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad. Wat is het hoogste publieke ambt in 

Nederland dat ooit door een vrouw is bekleed?  

 

 

9. Leg in eigen woorden uit of en waarom dat ambt een hoger ambt is dan dat van minister-president.  

 

 

 

 

 

 

 

Ledenaantallen politieke partijen 
10. Een politieke partij is (meestal) een vereniging waar iedereen lid van kan worden, net als een sportclub. Zij 

bepalen mede het beleid van een partij. Zou jij zelf lid willen zijn van een politieke partij? Waarom 

wel/niet?  

 

 

 

 

 

Langstzittende minister-presidenten 
11. Ruud Lubbers is de langstzittende minister-president in de geschiedenis van de Nederlandse politiek. Hij 

heeft drie kabinetten geleid. Jan-Peter Balkenende heeft vier kabinetten geleid, maar haalde desondanks 

de top 5 van langstzittende premiers niet. Hoe kan dat?  
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Langste vergaderingen Tweede Kamer 
12. Recentelijk is er nog een erg langdurige vergadering geweest in de Tweede Kamer, waarbij tot 5:10 uur in 

de ochtend werd gestemd. In tegenstelling tot de andere zeer late vergaderingen, lag er op 3 juli 2020 

vooral een praktische reden aan ten grondslag. Welke praktische reden kan dat zijn geweest denk je?  

 

 

 

 

 

 

 

Opkomst verkiezingen  
13. In Nederland komt doorgaans tussen de 75% en 80% van de kiesgerechtigden opdagen bij verkiezingen 

voor de Tweede Kamer. Dat is relatief hoog in vergelijking met andere landen, maar het kan natuurlijk 

altijd hoger. Bedenk een manier waarop de opkomst bij verkiezingen verder omhoog gestuwd kan worden.  
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Werkblad STEM: Opdracht 8 

Hoe overleef je de verkiezingen – YoungVoice (pag. 18) 

Op pagina 18 wordt verwezen naar de online stemhulp YoungVoice. Op youngvoice.nl krijg je een aantal 

stellingen over onderwerpen die belangrijk zijn bij deze Tweede Kamerverkiezingen. Je mag dan bij elke stelling 

aangeven of je voor of tegen bent. Om duidelijker te maken waar het precies over gaat, kun je bij elke stelling 

een filmpje met uitleg over de stelling aanklikken. Daarbij wordt een argument voor en een argument tegen 

meegegeven.  

 

Let op: niemand mag jou dwingen om te vertellen op welke partij je stemt! Als je jouw politieke voorkeur 

liever niet deelt met je klasgenoten en/of je docent, dan hoef je deze vragen niet te beantwoorden. 

 

1. Geef aan op welke partij je denkt te gaan stemmen. Als je nog geen 18 bent, geef dan aan op welke partij 

je zou stemmen als je wel 18 was. Licht toe waarom je op die partij zou gaan stemmen.  

 

Ik stem 17 maart op ………………………………………………, want: 

 

 

 

 

 

 

2. Ga naar youngvoice.nl en kies minimaal 4 onderwerpen. Daarna doorloop je de stellingen. De resultaten 

die je krijgt te zien mag je hieronder invullen.  

 

a. Bij de resultaten zie je jezelf (“jij”) met een kring eromheen. Sommige partijen staan dicht bij jou, 

andere partijen staan verder weg. Welk partij staat het dichtst bij jou?  

 

 

 

 

 

b. Klik op die partij. Op welk onderwerp komen jouw standpunten het meeste overeen met die van 

de partij?  

 

 

 

 

 

c. Is het dezelfde partij als de partij die je bij vraag 1 hebt aangegeven? En zo nee, verrast je dat? 

Hoe dichtbij staat de partij die bij vraag 1 hebt ingevuld?   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youngvoice.nl/
https://youngvoice.nl/
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d. Bekijk het filmpje van de partij (als die partij dat heeft). Denk je dat je echt gaat (of zou willen) 

stemmen op de partij die het dichtst bij jou staat in deze stemhulp? Waarom wel/niet?   

 

 

 

 

 

 

 

3. Vergelijk je resultaten met een klasgenoot. Welke onderwerpen vindt hij/zij belangrijk?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Door de coronacrisis en de Toeslagenaffaire ziet de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen er 

anders uit dan in andere jaren. Hebben deze gebeurtenissen invloed op jouw stem? Leg uit waarom wel of 

juist niet.  
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Antwoordmodel STEM: Opdracht 1 

Column Charlotte Nijs (pag. 2) 

I. In haar column zegt Charlotte Nijs dat de democratie functioneert als een trein, maar dat dat niet in alle 
landen zo is. Welke landen zou zij kunnen bedoelen? Geef hieronder drie voorbeelden van landen die geen 
democratie zijn.  

 
Drie ondemocratische landen: (voorbeelden) 

 

Land A: Noord-Korea 

 

Land B: China 

 

Land C: Cuba 

 
II. Vul in de tabel op de volgende pagina per land in of ze voldoen aan de volgende 6 kenmerken om een 

democratie genoemd te kunnen worden:  
 

1. Er is een volksvertegenwoordiging 

De burgers worden vertegenwoordigd in een parlement, zoals de Tweede Kamer in Nederland.  

2. Er zijn vrije, eerlijke en geheime verkiezingen 

Iedereen mag zelf weten waar ze op stemmen en elke stem telt even zwaar. Niemand hoeft zich te 

verantwoorden waarop ze hebben gestemd aan bijvoorbeeld hun baas.  

3. Er is niet een persoon of groep die alle macht heeft (machtenscheiding) 

De machten zijn gescheiden, er is een trias politica. Rechters mogen niet beïnvloed worden door 

bijvoorbeeld ministers of Tweede Kamerleden.  

4. Er wordt gestreefd naar politieke gelijkheid voor iedereen 

Iedere burger van een land heeft dezelfde rechten en mag daarom meedoen aan de verkiezingen. Dat 

moet ongeacht hun afkomst, geslacht, geloof, ras of seksuele geaardheid zijn.  

5. Er is een grondwet waarin de vrijheid van burgers wordt beschermd 

Burgers hebben vrijheden zoals het recht op een vrije meningsuiting of het recht op vrijheid van 

religie. Deze rechten zijn opgenomen in een grondwet. 

6. Er zijn vrije media 

Media zoals kranten, televisie en websites, zijn vrij in wat ze zeggen. De overheid mag niet vooraf 

bepalen wat de media mogen melden (censuur).  

 
NB: Om de tabel goed in te vullen, kun je gebruikmaken van een zoekmachine of Wikipedia. Zoek dus per land 
op of het een volksvertegenwoordiging, vrije verkiezingen, machtenscheiding, een streven naar gelijkheid, een 
grondwet en vrije media heeft.  
 

Kenmerk Land A (Noord-Korea) Land B (China) Land C (Cuba) 
Volksvertegenwoordiging  Nee/Een beetje Nee/Een beetje Nee 
Vrije verkiezingen Nee Nee Nee 
Machtenscheiding Nee Nee Nee 
Streven naar gelijkheid Nee Nee Nee 
Bescherming burgers in 
grondwet 

Nee Nee Nee 

Vrije media Nee Nee Nee 
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III. Ga naar landenlijst van de democratie-index via deze link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie-
index_van_The_Economist#Landenlijst en zoek de drie landen op die je bij I hebt ingevuld. 
 
De democratie-index gebruikt net andere maatstaven dan die van vraag II. Er is echter wel een behoorlijke 
overlap. Welke positie nemen jouw landen in op de Democratie-Index? Zet achter elk land de positie die ze 
innemen op de lijst.  

 

Positie land A: 167 Noord- Korea (onderaan) 

 

Positie land B: 153 China 

 

Positie land C: 143 Cuba 

 
 

IV. Kijk nu per land naar de opmerking in de kolom op Wikipedia die is beschreven als ‘categorie’ (de op een 
na laatste kolom). Hoe ondemocratisch zijn de landen die je hebt genoemd eigenlijk? En op welk vlak 
scoort elk land het slechtst? Vul daarover onderstaande tabel in.  

 
 

Land Type regime Laagste score op het gebied van… 

A Autoritair regime 
 

Verkiezingen en Pluralisme en Burgerlijke 
vrijheden (beide 0,0) 

B Autoritair regime 
 

Verkiezingen en Pluralisme (0,0) 

C Autoritair regime 
 

Verkiezingen en Pluralisme (0,0) 

 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie-index_van_The_Economist#Landenlijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie-index_van_The_Economist#Landenlijst
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Antwoordmodel STEM: Opdracht 2 

Overzicht Tweede Kamer (pag. 4 en 5) 

Op pagina 4 en 5 zie je een overzicht van de grote vergaderzaal (plenaire zaal) in de Tweede Kamer. Misschien 

herken je de zaal wel. Vul de vragen over de zaal hieronder in.  

 

1. Bij het stukje over Tweede Kamerleden staat dat alleen bij belangrijke debatten en stemmingen alle 150 

Kamerleden aanwezig zijn. Waarom denk je dat niet alle Kamerleden bij elk debat aanwezig zijn?  

Elk Kamerlid heeft haar eigen portefeuille(s). Op die manier kunnen Kamerleden dossierkennis opdoen 

over een specifiek onderwerp. Bovendien is het lastig debatteren als bij elk onderwerp alle 150 

Kamerleden mogen meepraten. Daarom wordt er in de Tweede Kamer gewerkt met 

woordvoerderschappen. Iemand is namens een partij woordvoerder over één of meer onderwerpen, en 

bepaalt op dat gebied het beleid van de partij in de Tweede Kamer.  

 

2. De voorzitter wordt gekozen door de andere Kamerleden en is zelf ook lid van de Tweede Kamer. Wat is 

de rol van de voorzitter?  

De voorzitter leid het debat en houdt orde. Ze stelt de agenda van de vergadering vast en is naar buiten 

toe het gezicht van de Tweede Kamer.  

 

3. a:  In Vak K zitten de leden van ‘het kabinet’, vandaar dat het Vak K heet. Wie zitten er in het kabinet?  

De ministers en staatssecretarissen. 

 b: Soms wordt er ook wel eens gesproken over ‘de regering’. Wie zitten er in de regering?  

 De koning en de ministers 

 

4. Vanachter het spreekgestoelte mag een Kamerlid de zaal toespreken. Een Kamerlid moet dan altijd eerst 

de voorzitter aanspreken, voordat ze iets zegt. Waarom zou dat moeten? 

Doordat Kamerleden via de voorzitter spreken, wordt voorkomen dat men elkaar direct aanspreekt. 

Daardoor zijn er minder persoonlijke aanvallen en kan het debat op de inhoud gevoerd worden. Als er toch 

persoonlijke aanvallen zijn, kan de voorzitter ingrijpen.  

 

5. Journalisten mogen ook debatten bijwonen in de Tweede Kamer. Noem drie belangrijke functies van de 

journalistiek in een democratie.   

 

Functie 1: Waakhondfunctie: De media houden in de gaten of politici geen misbruik 
maken van hun macht. 

Functie 2: Informatiefunctie: De media informeren burgers over genomen besluiten en 
besluitvorming. 

Functie 3: Spreekbuisfunctie: Politici kunnen burgers via de media bereiken om keuzes en 
beleid toe te lichten. 

 

6. Aan de interruptiemicrofoon kan een Kamerlid een ander Kamerlid of een minister onderbreken om een 

vraag te stellen. Op welke dagen van de week staan er regelmatig Kamerleden bij die microfoons? Zet 

daar een cirkel omheen (of streep de dagen door waarop er geen plenair debat is.)  

 

 

Maandag 

 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

 

Zaterdag 

 

Zondag 

 

7. Tweede Kamerleden zijn net als Eerste Kamerleden volksvertegenwoordigers. Geef een voorbeeld 

waaruit blijkt dat Tweede Kamerleden hun werk namens het volk uitoefenen.  
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Een recent en veel geroemd voorbeeld is hier het werk van Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA), die 

zich beiden hebben ingezet voor gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. Ze stonden deze gedupeerde 

ouders bij en hebben in de Tweede Kamer hun belangen verdedigd. Uiteindelijk heeft hun werk geleid tot 

de val van het kabinet Rutte III.  

 

8. Tweede Kamerleden mogen net als ministers en staatsecretarissen wetsvoorstellen indienen. Hoe heet 

het recht van de Tweede Kamer om een eigen wetsvoorstel in te dienen?  

 

Het recht van initiatief 

 

9. De Tweede Kamer heeft als taak om de regering te controleren. Daarvoor heeft de Tweede Kamer 

verschillende rechten. Noem twee rechten van de Tweede Kamer die zij kan gebruiken om de regering te 

controleren. Leg ook uit wat elk recht inhoudt.  

 

1. Het recht van Interpellatie 

De Tweede Kamer kan een minister op het matje roepen. De minister moet zich dan verantwoorden 

tegenover de Kamer.  

2. Het motierecht  

De Tweede Kamer kan moties indienen. Met een motie roept de Tweede Kamer een minister op om 

een bepaald beleid te voeren. Ook kan de Kamer een motie gebruiken om de minister een onderzoek 

te laten starten. Zo kan de Kamer inzicht krijgen in wat er misgaat of beter kan. 

 

Voor een volledig overzicht, zie 

https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/de_nederlandse_democratie/taken_en_rechten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/de_nederlandse_democratie/taken_en_rechten
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Antwoordmodel STEM: Opdracht 3 

Standpunten politieke partijen (pag. 6 en 7) 

Op pagina 6 en 7 zie je een overzicht van de standpunten van politieke partijen die tot 17 maart in elk geval nog 

in de Tweede Kamer zitten. Elke partij heeft daarbij in een korte zin samengevat wat voor hen een belangrijk 

plan is waarmee zij kiezers hopen te binden. Verzin bij elke partij een argument vóór en een argument tegen 

hun plan. 

 

Partij Argumenten voor hun plan Argumenten tegen hun plan 

VVD Nederland kan de toestroom van 
asielzoekers niet aan. Bovendien 
zouden veel asielzoekers, ondanks 
alles, beter af zijn als ze in hun 
thuisland zouden blijven. Daarom 
moeten al aan de buitengrenzen van 
Europa asielzoekers tegengehouden 
worden.  

Asielzoekers zijn op de vlucht voor 
oorlog en geweld. We hebben een 
morele plicht hen onderdak te bieden. 
Dat is ook afgesproken in verdragen. 
Aan de Zuid-Europese grensstreek 
leven veel migranten in erbarmelijke 
omstandigheden; het is inhumaan en 
oneerlijk om dat zo te laten 
voortduren. 

PVV De ideeën van de islam stroken niet 
met de waarden en tradities zoals we 
die eeuwenlang in Nederland gehad 
hebben. De islam vormt daardoor een 
bedreiging voor onze samenleving.  

Het is een vorm van discriminatie (en 
dus tegen de grondwet) om alleen 
mensen uit islamitische landen te 
weren. We mogen mensen niet anders 
behandelen vanwege hun geloof of 
afkomst.  

CDA Het kan voor jongeren een 
verrijkende ervaring zijn waar ze hun 
hele leven wat aan hebben. Een 
goede manier om ze direct te 
betrekken bij de maatschappij. En 
omgekeerd kan het bijdragen aan de 
oplossing van een aantal problemen, 
zoals tekorten in de zorg of 
eenzaamheid bij ouderen. 

Als je jongeren wilt betrekken bij het 
maatschappelijk leven, moet je dat niet 
verplicht stellen. Dat werkt averechts: 
het roept verzet op. Maatschappelijke 
betrokkenheid moet vanuit een 
innerlijke motivatie komen.  

D66 Als kinderen honger hebben of niet 
goed eten dan kunnen ze ook minder 
goed leren. Een gratis en gezonde 
lunch zorgt ervoor dat geen enkel 
kind met honger naar school hoeft te 
gaan.  

Dan krijgen kinderen van rijke mensen 
ook een gratis lunch. Het zou beter zijn 
dit geld direct aan armen te geven.  

GroenLinks Als jongere moet je kunnen 
investeren in je toekomst. Ook voor 
de maatschappij is dat goed. Nu 
worden jongeren die gaan studeren 
opgezadeld met een grote schuld 
waar ze nog jaren aan vast zitten.  
€ 10.000 kan een jongere goed op 
weg helpen.  

Als je wilt dan jongeren hun studie en 
hun scholing serieus nemen en echt 
hun best doen om hun diploma te 
halen, dan moet je het niet ‘gratis’ voor 
ze maken. Je krijgt dan allemaal 
pretstudenten die het verpesten voor 
de jongeren die wel echt willen.  

SP Leraren hebben nu te weinig 
aandacht voor leerlingen, omdat de 
klassen domweg te groot zijn. In 

Er is op dit moment een ernstig 
lerarentekort en kleinere klassen zal 
dat probleem alleen maar verergeren. 
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kleinere klassen is er meer aandacht 
voor de individuele leerling.  

Bovendien gaat dit plan ongelofelijk 
veel geld kosten, wat beter aan iets 
anders besteed kan worden.  

PvdA De werkloosheid door corona is een 
groot probleem, mensen hebben een 
inkomen nodig, en arbeid om zich te 
kunnen ontplooien.  

De PvdA wil kennelijk uit het niets 
banen creëren bij de overheid. Wat al 
die mensen precies kunnen gaan doen 
is onduidelijk.  

ChristenUnie Abortus is vreselijk en moet zoveel 
mogelijk voorkomen worden. Als 
iedereen de anticonceptiepil gratis 
kan krijgen, worden er misschien 
minder abortussen gepleegd.  

Mensen hebben een eigen 
verantwoordelijkheid. Ze hoeven niet 
door de overheid betaald te worden 
om geen kinderen te krijgen.  

Partij voor 

de Dieren 

De consumptie van vlees is slecht 
voor het klimaat en zorgt voor veel 
dierenleed. Die consumptie moet dus 
verminderen. De meeste mensen 
houden van dieren, maar een lapje 
vlees associëren ze niet met een dier. 
Informatie over het leed dat het 
betreffende dier is aangedaan, kan 
hen bewuster maken en ervoor 
zorgen dat ze minder vlees gaan eten. 

Dit zorgt voor een enorme 
administratieve rompslomp, waardoor 
boeren nog minder aan hun werk 
kunnen toekomen waar ze van houden. 
Het is betuttelend en heeft 
waarschijnlijk nauwelijks effect, net als 
de teksten en afbeeldingen op 
sigarettenpakjes. 

50PLUS Ouderen moeten extra beschermd 
worden, omdat zij kwetsbaarder zijn 
dan jongeren. 

Geweld tegen mensen is niet goed en 
moet hard aangepakt worden, of het 
nu tegen jongeren of ouderen is 
gepleegd.  

SGP Een groot gezin onderhouden kost 
veel geld en moeite. Grote gezinnen 
kunnen wel een steuntje in de rug 
gebruiken.  

De wereld gaat ten onder aan 
overbevolking. We moeten grote 
gezinnen juist voorkomen en niet 
stimuleren door financiële prikkels.  

DENK Door goed bij te houden wie er 
discrimineert, kunnen we echt zorgen 
dat discriminatie niet meer voorkomt. 
Met name de overheid zelf heeft daar 
een belangrijke voorbeeldfunctie in.  

De vraag bij zo’n register is wel wie er 
bepaalt of iemand heeft 
gediscrimineerd. En hoe ernstig de 
aantijgingen zijn. Een moeilijk uit te 
voeren plan dus.  

FVD Veruit de meeste mensen die corona 
krijgen merken er maar weinig van. 
De coronamaatregelen zijn draconisch 
en overbodig en beperken mensen in 
hun vrijheid. Ze zijn bovendien 
schadelijk: het zorgt voor armoede, 
en armoede zorgt ervoor dat mensen 
eerder ziek worden en sterven.  

Je kunt zeggen dat een relatief klein 
percentage sterft aan corona, toch zijn 
het er zo veel dat de ziekenhuizen en 
IC’s al maanden overbelast zijn. Sinds 
WOII is de ‘oversterfte’ niet zo hoog 
geweest. En dat terwijl we in een 
lockdown zitten. Zonder maatregelen 
zouden we binnen twee, drie weken zo 
ver zijn dat je na een ongeluk niet 
geholpen kunt worden omdat de IC’s 
en de EHBO vol zitten. Overigens kan 
ook een ‘mild’ verloop van corona tot 
langdurig klachten en zelfs 
arbeidsongeschiktheid leiden. 
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Antwoordmodel STEM: Opdracht 4 

Politieke Nieuwkomers (pag. 8) 

Op pagina 8 staan drie partijen die meedoen aan de verkiezingen, maar die op dit moment nog niet in de 

Tweede Kamer zitten. Zij hopen genoeg stemmen te krijgen om in de Tweede Kamer te komen. NB: Er doen 

nog veel meer andere partijen mee!  

 

Beantwoord de volgende vragen: 

 

1. Om als nieuwe partij mee te mogen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen moet je aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Noem twee voorwaarden waar een nieuwe partij aan moet voldoen om mee te 

kunnen doen aan de verkiezingen:   

 

1. Per kiesdistrict moeten er 30 steunbetuigingen (handtekeningen) worden ingediend. 
 

2. Elke partij moet 12.000€ aan de kiesraad betalen (wat ze weer terugkrijgen als ze worden 
gekozen in de Tweede Kamer).  

 

 

2. Elke partij heeft standpunten over allerlei onderwerpen, maar vaak kun je één onderwerp aanwijzen die 

echt de bestaansreden is van die partij. Schrijf hieronder per partij hun voornaamste standpunt op.  

 

 

BIJ1:  

Bij1 wil discriminatie aanpakken en racisme tegengaan, zodat er voor iedereen een plek is in de samenleving.  

 

Code Oranje: 

Deze partij wil de manier waarop politiek wordt bedreven hervormen. Een politiek die niet over mensen, maar 

met mensen beslist. Meer aandacht voor de burgers dus.  

 

Volt: 

Volt staat voor betere Europese samenwerking. De partij wil via Europa problemen als klimaatverandering en 

armoede bestrijden.  

 

 

3. Partij JA21 staat op 1 à 2 zetels in de opiniepeilingen. Ga naar www.ja21.nl en zoek een belangrijk 

standpunt van deze partij. 

 

JA21:  

• minder regeldruk, lastenverlichting, ondersteuning voor de ondernemers 

• een streng immigratiebeleid  

• hulp voor kwetsbaren en ouderen 

• koesteren van onze culturele waarden en de mensen die onze waarden onderschrijven 

• minder invloed van de Europese Unie 

 

 

 

  

http://www.ja21.nl/
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Antwoordmodel STEM: Opdracht 5 

 

Zij werken ook in de Tweede Kamer (pag. 10 en 11) 

Op pagina 10 en 11 staan verhalen van mensen die ook in de Tweede Kamer werkzaam zijn, in zeer 

uiteenlopende functies. In deze opdracht beschrijf je per beroepsgroep wat die functie inhoudt en wat je moet 

doen om die functie goed uit te oefenen. 

 

Journalisten  
 

1. Wat doet een politiek verslaggever?  

Een politiek verslaggever houdt bij wat er in de politiek wordt besloten en rapporteert daarover. 

Daarnaast geven parlementair journalisten vaak commentaar op wat er in de politiek gebeurt. 

 

2. Wat vind jij van de tactiek die Charlotte Nijs hanteert om antwoord te krijgen als een minister niet 

duidelijk is? Welke tactiek zou jij gebruiken?  

Eigen antwoord 

 

Dienst Verslag en Redactie 
 

3. Omschrijf de rol van de Dienst Verslag en Redactie in de zaal van de Tweede Kamer. 

De Dienst Verslag en Redactie schrijft op wat er in het debat in de Tweede Kamer wordt gezegd. 

 

4. Wat is een belangrijke reden dat alles wat in een Tweede Kamervergadering wordt gezegd, wordt 

opgeschreven?  

In de Tweede Kamer worden besluiten genomen die van landsbelang zijn, door Tweede Kamerleden 

die gekozen zijn door het volk en die het volk ook vertegenwoordigen. Verkiezingen hebben alleen zin 

als burgers de mogelijkheid hebben om het werk van de volksvertegenwoordigers te controleren, 

anders zouden ze alleen ‘op goed geluk’ kunnen stemmen. Daarom zijn de debatten openbaar en 

moet iedereen ook kunnen teruglezen hoe de beslissingen in de Tweede Kamer tot stand zijn 

gekomen en wat er (door wie) is gezegd.  

 

De Bodedienst 
 

5. Beschrijf de taak van de Kamerbode in de zaal van de Tweede Kamer. Met welke beroepsgroep zou je 

de Kamerbode kunnen vergelijken? 

De Bodedienst heeft als taak de Tweede Kamer facilitair te ondersteunen. Dat betekent dat zij koffie 

brengen bij de gasten en zorgen dat de zaal netjes en schoon is. Bovendien delen zij stukken uit die de 

Kamerleden en ministers moeten hebben. Kamerbodes zijn daarom wel te vergelijken met postbodes. 

Vroeger reisden Kamerbodes het hele land door om stukken rond te brengen, dus toen waren het 

werkelijk een soort postbodes.  
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Antwoordmodel STEM: Opdracht 6 

Werkt de Tweede Kamer nog wel goed? (pag. 14 en 15) 

Op pagina 14 en 15 staat een interview met Tom van der Meer, politicoloog aan de Universiteit van 

Amsterdam. Het interview gaat over de staat van de democratie in Nederland. Over dit onderwerp is een paar 

jaar geleden een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder leiding van de voormalig minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties Johan Remkes. In deze opdracht ga je conclusies uit dat rapport vergelijken met de 

opvattingen van Tom van der Meer. 

 

Een samenvatting van het rapport van de commissie Remkes is via deze link te vinden:  

https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/rapporten/samenvattingen/12/13/samen

vatting-nl-publieksversie  

 

1.   Coalitievorming 

Volgens Tom van der Meer zorgt een gedetailleerd regeerakkoord ervoor dat de Tweede Kamer buitenspel 

staat. Waarom zou de Tweede Kamer bij een gedetailleerd regeerakkoord buitenspel staan? 

Als alles in een regeerakkoord ‘dichtgetimmerd’ is, blijft er nauwelijks ruimte over voor de Tweede Kamerleden 

(met van de coalitie) om in debat te gaan: het standpunt staat al vast. Voor de oppositie heeft debat dan ook 

nauwelijks zin meer: het verandert toch niets. Verder kan een regeerakkoord hierdoor ook zo omvangrijk 

worden, dat er geen ruimte (budget & tijd) over is voor eigen initiatief vanuit de Tweede Kamerfracties.  

 

De commissie Remkes stelt dat er te vaak besluiten worden genomen waar een meerderheid van de bevolking 

tegen is en dat politici niet waarmaken wat ze beloven. Geef één oorzaak en één oplossing voor dit probleem.  

Oorzaak:  

De oorzaak ligt bij het feit dat partijen moeten samenwerken en compromissen sluiten. Daardoor komen er 

vaak oplossingen voor problemen waar niemand echt tevreden mee is. (Maar het zorgt er ook voor dat er 

zelden heel ‘radicale’ besluiten worden genomen.) Bovendien kunnen partijen nooit alleen regeren in 

Nederland, dus moeten ze water bij de wijn doen. Hierdoor komt het ook voor dat politici plannen presenteren 

die zij vervolgens in een coalitie niet waar kunnen maken.  

 

Oplossing:  

Eén oplossing die de commissie Remkes noemt is: het mogelijk maken van stemmen op een persoon óf de hele 

partij. Op die manier kunnen kiezers die zich door een bepaald persoon vertegenwoordigd voelen meer 

affiniteit krijgen met de politiek. Bovendien zullen politici hierdoor meer geneigd kunnen zijn om naar de 

kiezers te luisteren.  

 

2. Referenda 

De commissie Remkes beveelt net als Tom van der Meer aan om een correctief referendum in te voeren. Leg uit 

wat een correctief referendum is:  

Een correctief referendum is een referendum dat wordt gehouden nadat de Tweede en Eerste Kamer een 

besluit hebben aangenomen. Burgers kunnen op die manier besluiten ‘corrigeren’. 
 

Er zijn ook andere manieren mogelijk om een referendum te gebruiken. Noem twee andere vormen van 

referenda en licht ze toe.  

Referendum 1: Raadgevend referendum: De burgers kunnen hiermee de overheid adviseren over beleid (voor- 

of aangenomen).  

Referendum 2: Niet-bindend referendum: Een referendum waarvan de overheid de uitslag naast zich neer mag 

leggen.  

  

https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/rapporten/samenvattingen/12/13/samenvatting-nl-publieksversie
https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/rapporten/samenvattingen/12/13/samenvatting-nl-publieksversie
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Antwoordmodel STEM: Opdracht 7 

De Tweede Kamer in cijfers (pag. 16 en 17) 

Op pagina 16 en 17 staan infographics over de Tweede Kamer. Over elk van deze infographics volgen een paar 

vragen.  

 

Vrouwen in de Tweede Kamer 
1. Wat is het hoogste percentage vrouwen ooit in de Tweede Kamer? In welk jaar was dat? Zoek eveneens uit 

hoeveel vrouwen destijds precies in de Tweede Kamer zaten.  

 

Percentage vrouwen in de Tweede Kamer 41% 
Hoogste exacte aantal vrouwen in de Tweede Kamer 64 
Jaar waarin het hoogste aantal vrouwen in de Tweede Kamer zat 2010 

 

2. Hoeveel vrouwen zaten er vóór 1918 in de Tweede Kamer?  

0, in 1917 werd passief kiesrecht ingevoerd voor vrouwen, in 1919 werd algemeen kiesrecht ingevoerd. 

 

 

3. Vind jij het een probleem dat vrouwen altijd in de minderheid zijn in de Tweede Kamer? En wat zou eraan 

kunnen worden gedaan, denk jij?  

Eigen antwoord, bijvoorbeeld: Ja, want de helft van de mensen in de wereld is vrouw. Erg vreemd dat 

vrouwen altijd in de minderheid zijn in de politiek. Er zou een regel kunnen komen dat de kieslijst van elke 

politieke partij voor de helft uit vrouwen en de andere helft uit mannen moet bestaan (quotum). 

 

Woonplaats Kamerleden 
4. Veel Tweede Kamerleden wonen in de Randstad. De provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht hebben 

gemiddeld meer Kamerleden dan andere provincies. Vind jij het problematisch dat de verhouding scheef 

loopt? Waarom wel of juist niet?  

Eigen antwoord, bijvoorbeeld: Nee, er wonen nu eenmaal minder mensen in de provincie dan in de 

Randstad. Partijen zouden wel meer moeite kunnen doen om mensen uit de provincie te werven, maar 

tegelijkertijd zijn er ook veel Kamerleden die uit de provincie zijn verhuisd naar de Randstad. 

 

Duur kabinetsformaties 
5. Kabinetsformaties duren in Nederland vaak erg lang, net als in België overigens. Leg uit waarom in 

Nederland en België kabinetsformaties vaak lang duren.  

In Nederland en België zijn veel verschillende politieke partijen die het met elkaar eens moeten worden. 

Omdat al die partijen hun eigen opvattingen hebben, wordt er over elk onderwerp uitgebreid 

onderhandeld. Daardoor duurt het vaak erg lang. 

 

Geboorteland Tweede Kamerleden 
6. Om Tweede Kamerlid te worden moet je Nederlander zijn. Op dit moment zijn 11 van de 150 Kamerleden 

mensen die niet in Nederland zijn geboren. Leg kort uit waarom zij toch in de Tweede Kamer kunnen zitten.  

Je kunt ook Nederlander zijn als je niet in Nederland geboren bent. Wanneer iemand de Nederlandse 

nationaliteit bezit, heeft diegene ook de rechten die daarbij horen, zoals het passief kiesrecht.   

 

7. Om Tweede Kamerlid te worden moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Geef twee voorwaarden 

waaraan iemand moet voldoen om Tweede Kamerlid te kunnen worden.  

 

Voorwaarde 1: 

Je moet de Nederlandse identiteit bezitten 
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Voorwaarde 2: 

Je moet 18 jaar of ouder zijn (niet om verkiesbaar te zijn, wel om in de Tweede Kamer te mogen zitten) 

 

Geslacht minister-presidenten 
8. Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad. Wat is het hoogste publieke ambt in 

Nederland dat ooit door een vrouw is bekleed?  

Tweede Kamerlid, of beter: voorzitter van de Tweede Kamer.   

 

9. Leg in eigen woorden uit of en waarom dat ambt een hoger ambt is dan dat van minister-president.  

De Tweede Kamer controleert de regering en keurt wetten goed of af. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer 

dus het laatste woord. De Tweede Kamer kan besluiten of een bewindspersoon of het hele kabinet moet 

opstappen. 

 

Ledenaantallen politieke partijen 
10. Een politieke partij is (meestal) een vereniging waar iedereen lid van kan worden, net als een sportclub. Zij 

bepalen mede het beleid van een partij. Zou jij zelf lid willen zijn van een politieke partij? Waarom wel/niet?  

Eigen antwoord, bijvoorbeeld: Ja, want op die manier kan ik toch al invloed hebben op de politiek, ook al 

ben ik nog geen 18 jaar. 

 

Langstzittende minister-presidenten 
11. Ruud Lubbers is de langstzittende minister-president in de geschiedenis van de Nederlandse politiek. Hij 

heeft drie kabinetten geleid. Jan-Peter Balkenende heeft vier kabinetten geleid, maar haalde desondanks 

de top 5 van langstzittende premiers niet. Hoe kan dat?  

Balkenende heeft nooit een volledige termijn van 4 jaar uitgezeten met zijn kabinetten. Elke keer dat 

Balkenende een kabinet leidde, werden er vroegtijdig verkiezingen uitgeschreven omdat het kabinet was 

gevallen (behalve bij Balkenende III, dat aantrad om de begroting voor 2007 op te stellen, om de tijd tot de 

verkiezingen in november 2006 te overbruggen). Belangrijk is hier dat leerlingen begrijpen dat een kabinet 

vroegtijdig kan vallen en dus niet altijd haar termijn uitzit. 

 

Langste vergaderingen Tweede Kamer 
12. Recentelijk is er nog een erg langdurige vergadering geweest in de Tweede Kamer, waarbij tot 5:10 uur in 

de ochtend werd gestemd. In tegenstelling tot de andere zeer late vergaderingen, lag er op 3 juli 2020 

vooral een praktische reden aan ten grondslag. Welke praktische reden kan dat zijn geweest denk je?  

Door coronamaatregelen in de Tweede Kamer kon men niet met alle 150 Kamerleden tegelijk stemmen. 

Hierdoor werd er in blokken van 50 Kamerleden tegelijk gestemd. Omdat het vlak voor het zomerreces 

was, waren er veel onderwerpen waarover gestemd moest worden.  

 

Opkomst verkiezingen  
13. In Nederland komt doorgaans tussen de 75% en 80% van de kiesgerechtigden opdagen bij verkiezingen 

voor de Tweede Kamer. Dat is relatief hoog in vergelijking met andere landen, maar het kan natuurlijk altijd 

hoger. Bedenk een manier waarop de opkomst bij verkiezingen verder omhoog gestuwd kan worden.  

Leerlingen zouden bijvoorbeeld kunnen pleiten voor een stemplicht: hierdoor is iedereen verplicht om te 

gaan stemmen. Kom je niet opdagen? Dan krijg je een behoorlijke, maar passende boete. 
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Antwoordmodel STEM: Opdracht 8 

Hoe overleef je de verkiezingen – Young Voice (pag. 18) 

De antwoorden op de vragen bij opdracht 8 over YoungVoice zijn afhankelijk van de uitkomsten van de 

stemhulp. Om die reden is er hiervoor geen antwoordmodel gemaakt.  

 
 

Tips 

Activiteiten van ProDemos 

 

Scholierenverkiezingen 

Hoe zou de Tweede Kamer eruitzien als jongeren het voor het zeggen hadden? Om hier achter te komen 

organiseert ProDemos in verkiezingstijd schaduwverkiezingen onder scholieren in het voortgezet onderwijs en 

het mbo. Deze verkiezingen vinden plaats van maandag 1 maart tot dinsdag 16 maart. Schrijf uw school nu in 

op www.scholierenverkiezingen.nl. Deelname is gratis! 

Je vindt hier een filmpje met het stappenplan om deel te nemen aan de scholierenverkiezingen.  

 

Gastles verkiezingen 

In deze gastles maken we gebruik van verschillende werkvormen om de aandacht van de leerlingen vast te 

houden. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van de deelnemers hebben 

we een Verkiezingsgastles ontwikkeld, met een versie voor het voortgezet onderwijs en een versie voor het 

mbo. https://prodemos.nl/programmas/gastles-verkiezingen/  

 

Onderwijskrant Actueel 

ProDemos verstuurt zeven keer per jaar een digitale Onderwijskrant Actueel naar docenten die zich daarvoor 

opgeven. Daarin staan werkvormen, beeldmateriaal en lesideeën die aansluiten bij de actualiteit en passen 

binnen het curriculum. Na de verkiezingen verschijnt er een editie van de Onderwijskrant Actueel met 

werkvormen over de verkiezingsuitslag en de formatieperiode.  

Aanmelden kan gratis: https://mailchi.mp/prodemos/aanmelden  

 

Digitaal Posterpakket 

13 verkiezingsposters van politieke partijen (digitaal). Een set verkiezingsposters die je kunt printen om je 

lokaal mee aan te kleden. 

 

Poster Nederlandse Politieke Systeem 

Een poster op A1-formaat van striptekenares Margreet de Heer die het Nederlandse politieke systeem helder 

in beeld brengt. Te bestellen via www.prodemos.nl/webshop (categorie: Verkiezingen Tweede Kamer 2021). 

 

 

 

 

 

http://www.scholierenverkiezingen.nl/
https://youtu.be/3zCLFKV3IE4
https://prodemos.nl/programmas/gastles-verkiezingen/
https://mailchi.mp/prodemos/aanmelden
http://www.prodemos.nl/webshop
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Activiteiten van derden 

Nieuws in de klas 

Docenten kunnen kosteloos gebruik maken van de nieuwsservice voor docenten, zodat twee weken lang  alle 

verschillende nieuwstitels die aangesloten zijn bij Nieuws in de klas, op school of bij de docent  thuis bezorgd 

worden. Zie: https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/nieuwsservice-docenten. 

 

Daarnaast kunnen docenten in het voortgezet onderwijs kosteloos gebruik maken van de nieuwsservice voor 

leerlingen, waarbij alle leerlingen gedurende twee weken een nieuwstitel naar keuze thuis ontvangen: 

https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/nieuwsservice-leerlingen.  

 

Via https://www.nieuwsindeklas.nl/ kunt u opgeven welke dag- en weekbladen u kosteloos wilt ontvangen. 

Kies daarvoor de knop Bestel direct.  

 

 

Lesbrief Hart van de Democratie 

In de documentaire Hart van de Democratie onderzoeken Suzanne Raes en Liesbeth Witteman de 

veelbesproken kloof tussen burger en politiek. Journalisten Kees Boonman en Charlotte Nijs bewegen zich 

ieder op eigen wijze door het gebouw en langs de actualiteit. De makers analyseren de waan van de dag en 

onthullen de verstrengelde relatie tussen pers en politiek.  

 

Het resultaat is een film, waarin gedurende een vol jaar zowel kritisch als met warmte het gevecht op de 

belangrijkste vierkante kilometer van Nederland is vastgelegd. Hart van de Democratie werd op 20 maart 2020 

uitgezonden op NPO2. Fragmenten uit deze film zijn, samen met deze lesbrief, beschikbaar voor onderwijs en 

discussie.  

 

De lesbrief is hier te vinden: 

https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2021/01/Lesbrief_Hart_van_de_Democratie_Prodemos.pdf   

https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/nieuwsservice-docenten
https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/nieuwsservice-leerlingen
https://www.nieuwsindeklas.nl/
https://mijn.nieuwsindeklas.nl/
https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2021/01/Lesbrief_Hart_van_de_Democratie_Prodemos.pdf

