
 
 
 
 
Kahootquiz Tweede Kamerverkiezingen  
 
 
Korte omschrijving werkvorm 
Via de online tool Kahoot nemen leerlingen het individueel of in groepjes tegen elkaar 
op in deze online quiz over de Tweede Kamerverkiezingen. Niet alleen de goede 
antwoorden tellen mee in de eindscore, ook de snelheid wordt meegewogen.  
 
Leerdoel  
Herhalen of ophalen van kennis over politiek, verkiezingen en de Tweede Kamer. 
 
Duur  
15 tot 30 minuten  
 
Benodigd materiaal 
Een computer, tablet of telefoon om de quiz te starten en per leerling of team een 
computer, tablet of telefoon om deel te nemen aan de quiz.    
 
Handleiding  

 Open de quiz: https://tinyurl.com/36t5hm3n of  
https://create.kahoot.it/share/tweede-kamerverkiezingen-quiz/0584e5af-a7f5-4f50-bc23-9d94ea1b24b0.  

 Log in met een eigen account of gebruik Kahoot als gast.  
 Kies voor ‘Classic’ of ‘Team mode’. Zodra u dat gedaan heeft verschijnt er een 

code.  
 Laat leerlingen individueel of in groepjes met die code inloggen op 

www.kahoot.it. Indien u online lesgeeft kunt u uw scherm delen.  
 Wanneer iedereen is ingelogd start u het spel.  
 Voor u een nieuwe vraag laat verschijnen, bespreekt u het antwoord op de 

vorige vraag. Hieronder vindt u een overzicht van de vragen die voorbijkomen. 
 
  



 
 
 
 
Vragen en antwoorden  
 

1. Om de hoeveel jaar wordt normaal gesproken gestemd voor de Tweede 
Kamer? 

a. 2 jaar 
b. 4 jaar 
c. 5 jaar 
d. 6 jaar 

 
De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 17 maart 2021. De laatste Tweede 
Kamerverkiezingen vonden plaats op 15 maart 2017. Verwijs eventueel naar de val 
van het huidige kabinet en de toeslagenaffaire: als dat een jaar eerder was 
gebeurd, waren de verkiezingen misschien vervroegd. 
 
2. Wat is géén taak van de Tweede Kamer?  

a. Wetsvoorstellen maken 
b. Zorgen dat niemand de wet overtreedt  
c. De regering controleren  
d. Wetten goed- of afkeuren 

 
3. Waar of niet waar: De Eerste Kamer stemt als eerste over een wetvoorstel. 

a. Waar 
b. Niet waar 

 
4. Wanneer is een wet goedgekeurd door de Tweede Kamer?  

a. Als de grootste partij voor het wetsvoorstel stemt.  
b. Als alle partijen het eens zijn met het wetsvoorstel.  
c. Als de helft van de Kamerleden voor het wetsvoorstel stemt.  
d. Als meer dan de helft van de Kamerleden voor het wetsvoorstel stemt.  

 
5. Waar of niet waar: De koning mag stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen. 

a. Waar 
b. Niet waar 

 
6. Wat is het verschil tussen de coalitie en de oppositie?  

a. De oppositie zit in de Tweede Kamer en de coalitie niet.  
b. De coalitie mag stemmen over wetsvoorstellen en de oppositie niet.  
c. De partijen die de coalitie vormen zitten in de regering, de oppositie 

niet.  
d. De partijen in de coalitie zitten rechts in de zaal, de oppositie links.  

 
Na de Tweede Kamerverkiezingen gaan tijdens de formatie partijen bekijken wie 
met elkaar wil samenwerken. Deze coalities worden meestal gevormd met een 
ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Deze partijen gaan vervolgens samen een 
plan maken, het regeerakkoord, en een regering samenstellen.  

 
  



 
 
 

 
7. Waar of niet waar: de regering is hetzelfde als het kabinet.  

a. Waar 
b. Niet waar 

 
De regering bestaat uit de Koning en de ministers, het kabinet uit de ministers en de 
staatssecretarissen.  

 
8. Over welk van de onderstaande onderwerpen beslist de Tweede Kamer niet? 

a. De aanleg en het onderhoud van snelwegen 
b. Het toewijzen van een sociale huurwoning  
c. De leeftijd waarop je mag stemmen 
d. De herinvoering van de studiefinanciering 

 
De gemeente gaat over het toewijzen van sociale huurwoningen. De Tweede Kamer 
gaat (bijvoorbeeld) wel over de huurprijs in de sociale sector. 

 
9. Om in de Tweede Kamer te komen moet je door het volk verkozen worden. 

Wat is een andere eis waaraan je moet voldoen om Tweede Kamerlid te 
worden?  

a. Je moet een hbo-diploma of een universiteitsdiploma hebben. 
b. Je mag geen strafblad hebben.  
c. Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben.  
d. Je moet 21 jaar of ouder zijn.  

 
Net als om te mogen stemmen voor de Tweede Kamer, moet je 18 jaar of ouder zijn 
en de Nederlandse nationaliteit hebben om gekozen te kunnen worden.  

 
10. Waar of niet waar: De meeste wetten worden door ministers en hun 

ambtenaren bedacht.  
a. Waar 
b. Niet waar 

 
11. In tegenstelling tot de Tweede Kamer wordt de Eerste Kamer niet direct door 

het volk gekozen. Door wie wordt de Eerste Kamer wel gekozen?  
a. De Tweede Kamer  
b. De ministers  
c. De Gemeenteraden 
d. De Provinciale Staten  

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de 12 
Provinciale Staten. De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen eens 
in de 4 jaar de Provinciale Staten, binnen 3 maanden kiezen de leden van 
Provinciale Staten op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.  

  



 
 
 

 
12. Waar of niet waar: Als je in de gevangenis zit, mag je niet stemmen.  

a. Waar 
b. Niet waar      
 

Gevangenen mogen stemmen, behalve als de rechter je het kiesrecht heeft 
ontnomen. 

 
13. Waar of niet waar: Het aantal stemmen dat je nodig hebt voor één zetel 

noemen we de kiesdrempel.  
a. Waar 
b. Niet waar 

 
Dit noemen we de kiesdeler. In Nederland is de kiesdeler echter gelijk aan de 
kiesdrempel: je kunt met één zetel in de Kamer komen als je de kiesdrempel 
haalt. In landen met een hogere kiesdrempel moet je een bepaald percentage 
stemmen krijgen om in, bijvoorbeeld, het parlement te komen. Dit is niet per se 
één zetel, maar is dan vaak ook gelijk meerdere zetels. 
 

14. Wat gebeurt er als een minister een wetsvoorstel heeft, maar de meerderheid 
van de Tweede Kamer wil die wet niet? 

a. De wet komt er toch, de minister is belangrijker dan de Tweede Kamer 
b. De wet komt er niet, een meerderheid van de Tweede Kamer moet er 

voor zijn 
c. Dan besluit de Eerste Kamer of de wet er komt 
d. Dan besluit de koning of de wet er komt 

 
15. Tweede Kamerleden hebben parlementaire onschendbaarheid. Wat betekent 

dat?  
a. Dat ze nergens voor vervolgd kunnen worden 
b. Dat ze niet vervolgd kunnen worden voor hun uitspraken  
c. Dat ze niet vervolgd kunnen worden voor uitspraken in 

Kamervergaderingen 
d. Dat ministers verantwoordelijk zijn voor wat Kamerleden zeggen. 

Vergelijk dit met bijvoorbeeld het proces tegen de ‘minder-Marokkanen’-uitspraak 
van Geert Wilders: die vond buiten de vergaderzaal plaats.  

16. Waar of niet waar: De voorzitter stemt niet mee. 
a. Waar  
b. Niet waar 

 
De voorzitter is een van de 150 gekozen volksvertegenwoordigers en stemt gewoon 
mee. Als leider van de vergaderingen debatteert de voorzitter doorgaans niet mee. 
 

  



 
 
 

 
17. Wat betekent het als je iemand ‘machtigt’ bij de verkiezingen? 

a. Dan lever je een leeg stemformulier in  
b. Dan vraag je iemand anders voor jou te stemmen  
c. Dan stem je op de grootste partij 
d. Dan maak je geen gebruik van de stemrecht 

 
Door de coronaomstandigheden mag je bij de verkiezingen op 17 maart 2021 voor 
maximaal 3 andere kiezers een volmachtstem uitbrengen. Dit mag alleen tegelijk 
met het uitbrengen van je eigen stem. Andere maatregelen zijn o.a. dat mensen 
van 70 jaar of ouder per brief mogen stemmen en dat ook op 15 en 16 maart in 
iedere gemeente al minstens 1 stembureau geopend is.  
 
18. Waar of niet waar: Om mee te mogen doen aan verkiezingen moet je een 

aantal handtekeningen verzamelen.  
a. Waar 
b. Niet waar 

 
19. Waar of niet waar: 100 jaar geleden mochten vrouwen nog niet stemmen. 

a. Waar 
b. Niet waar 

 
In 1919 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd waarna ook vrouwen mochten 
stemmen. Maar pas in 1922 waren er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

 
20. Hoeveel partijen doen in 2021 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen?  

a. 15 
b. 28 
c. 37 
d. 89 

 
89 partijen hadden zich ingeschreven. 37 partijen voldeden uiteindelijk aan de eisen 
die de Kiesraad aan kandidaatstelling stelt. Dit is een record. 


