
WIE HEEFT DE MACHT? KRACHTENVELD 

KORTE OMSCHRIJVING 

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

DOELGROEP 

MBO 3-4 

LEERDOEL  

Deelnemers leren dat de kiezers bij de verkiezingen bepalen wie in de Tweede Kamer komt.  

DUUR  

10 minuten 

BENODIGDHEDEN 

 

In deze variant voor niveau 3-4 zijn alleen witte kaders te zien en verschijnen de foto’s samen met de 
teksten. 

  



STAPPENPLAN 

Stap 1 (optioneel) 

Geef iedere deelnemer een memoblaadje. Vraag de deelnemers op te schrijven wie volgens hen de macht 

heeft in het land. 

Bij een digitale gastles: vraag de deelnemers om in de chat achter te laten wie volgens hen de macht heeft in 

het land. 

Stap 2 

Projecteer vervolgens het schema ‘De macht in het land’. 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 doet de Tweede Kamer? 

• Hoe krijgt Nederland een regering? En een minister-president? 

• Wie heeft de macht in het land? (kiezers → Tweede Kamer) 

STAP 3 (OPTIONEEL) 

Vraag wie van tevoren op zijn memoblaadje of in de chat ‘het volk’, ‘wij’ of ‘de Tweede Kamer’ 
hadden opgeschreven. Dat is inderdaad het goede antwoord.  

EXTRA INFORMATIE  

Toelichting bij de PowerPoint ’De macht in het land (in volgorde waarin ze in beeld verschijnen) 

• Kiezers: iedereen van 18 jaar of ouder met een Nederlands paspoort mag stemmen bij de Tweede 

Kamerverkiezingen. Dat zijn bijna 13 miljoen mensen. 

• Tweede Kamer: De leden van de Tweede Kamer zijn gekozen door de kiezers en nemen besluiten 

in opdracht van de kiezers. Ook controleren ze het werk van de ministers en de 

staatssecretarissen. 

• Ministers: de ministers maken wetsvoorstellen over veel verschillende onderwerpen, zoals zorg, 

werk, geld en veiligheid. De Tweede Kamerleden debatteren en stemmen over de voorstellen van 

de minister. Pas als een meerderheid van de Tweede Kamer instemt met een voorstel van een 

minister is de wet goedgekeurd. Na de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel 

nog in behandeling nemen. 

• Staatssecretarissen: de staatssecretarissen vormen samen met de ministers het kabinet. De 

Staatssecretarissen zijn eigenlijk een soort onderministers. Zij maken wetsvoorstellen over hun 

eigen beleidsterrein. 

• Eerste Kamer: als de Tweede Kamer een wetsvoorstel van het kabinet heeft goedgekeurd, moet 

de Eerste Kamer er ook nog over stemmen. Pas als de Eerste Kamer akkoord is, kan de minister 

samen met zijn of haar ambtenaren aan de slag om het wetsvoorstel uit te voeren.  

 


