
DE MACHT IN DE PROVINCIE 

KORTE OMSCHRIJVING 

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

provincie. 

LEERDOEL  

1. Deelnemers leren dat de kiezers bij de verkiezingen bepalen wie in de Provinciale Staten 

komen.  

2. Deelnemers leren dat de Eerste Kamer via de Provinciale Staten gekozen worden.  

STAPPENPLAN 

Stap 1 (optioneel) 

Vraag de deelnemers wie volgens hen de macht heeft in de provincie. Reageer (nog) niet op de 

antwoorden, maar begin met stap 2. 

Stap 2 

Projecteer vervolgens het schema ‘De macht in de provincie’. Vul het schema gaandeweg in door de 

volgende vragen te stellen aan de deelnemers: 

1. Wie mogen er straks stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen? Kiezers 

 

2. Wie kiezen zij? De Provinciale Statenleden (in hun eigen provincie) 

 

3. Pijlen op het scherm laten zien dat de Provinciale Statenleden 2 dingen mogen kiezen. Wie 

weet hoe de mensen op de foto links heten? Gedeputeerden. 

 

4. Leg uit dat gedeputeerden het dagelijkse bestuur zijn van de provincie. Net zoals wethouders 

dat doen in de gemeente en ministers dat doen in Den Haag. Vraag: weet iemand hoe de 

‘burgemeester’/‘minister-president’ van de provincie heet? Commissaris van de Koning 

 

5. Vraag wie de zaal herkent rechtsboven? Zij worden ook gekozen door de Provinciale 

Statenleden. Eerste Kamer.  

 

a. Laat in het schema zien dat de Provinciale Staten dus bepalen wie er zetels krijgen in 

de Eerste Kamer. Dit heet ‘getrapte verkiezingen’. Door te stemmen bij de 

Provinciale Statenverkiezingen stem je dus ook voor de Eerste Kamer. 

 

b. Sta erbij stil dat de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen daarom ook heel 

belangrijk is voor de regering in Den Haag. 

 

c. Geef een praktisch voorbeeld over het feit dat de Eerste Kamer belangrijk is. 



Bijvoorbeeld initiatiefvoorstel Thieme over het invoeren van een verplichte 

voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten. Vanwege hun geloof snijden Joden en 

moslims de keel door van dieren waarvan zij het vlees eten. In de wet wordt geregeld dat 

het dier daarvoor eerst verdoofd wordt. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 juni 

2012 na hoofdelijke stemming met 21 stemmen voor en 51 stemmen tegen verworpen. 

Het voorstel was wel aangenomen in de Tweede Kamer. 

 

6. Sluit af met het beantwoorden van de vraag: Wie heeft dus de macht in de provincie? 

(kiezers → Provinciale Staten) 

 

 

Screenshot ingevuld schema 

 


