
 
 
 

Krachtenveld 

 
Korte omschrijving werkvorm 

Het Krachtenveld is een schematische 
weergave van het Nederlandse politieke stelsel. 
Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven 
hoe de verschillende instituties zich tot elkaar 
verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze 
werkvorm vullen de leerlingen de instituties in 
op de juiste plek in het Krachtenveld. 

Leerdoel 

De leerlingen leren dat politieke besluitvorming 
plaatsvindt op verschillende niveaus: 
gemeentelijk, provinciaal, nationaal (Den Haag) 
en Europees (o.a. Brussel), en dat er 
samenhang is tussen deze verschillende 
niveaus. Bovendien zien ze dat er op elk niveau 
een gekozen volksvertegenwoordiging is. 
 

Duur 

20 minuten 
 

Benodigd materiaal 

U heeft voor elke leerling een werkblad nodig. 
Dit werkblad vindt u op de volgende pagina; 
maak er voldoende kopieën van. Het nakijkblad 
(voor uzelf) vindt u nog een pagina verder. 

Handleiding 

1. U deelt aan elke leerling een Werkblad 
Krachtenveld uit. U vraagt of de leerlingen 
in twee- of drietallen willen proberen om de 
begrippen op de juiste plek te zetten. 
Hiervoor krijgen ze ongeveer 10 minuten de 
tijd. U kunt eventueel al 2 of 3 
sleutelbegrippen weggeven. 

2. U kijkt het Krachtenveld individueel of 
klassikaal na en bespreekt de antwoorden. 

Online Krachtenveld 
U kunt het Krachtenveld ook online invullen op 
uw smartboard. In deze werkvorm vullen de 
leerlingen de instituties in op de juiste plek in 
het Krachtenveld. Ga naar 
https://tools.prodemos.nl/krachtenveld/#/tool
/politiek. 
 
Ook te koop  
U kunt ook een fysieke versie van het 
Krachtenveld bij ons kopen. U ontvangt dan het 
Krachtenveld in kleur op doek in A1-formaat en 
daarbij een setje magneetkaartjes met daarop 
de te plaatsen begrippen. Meer informatie 
vindt u op onze website: 
https://reserveren.prodemos.nl/webshop/publi
caties/categorie/spellen-en-posters. 

 
  



 
 
 

Werkblad Krachtenveld 

Vul de volgende begrippen in: 1.Koning 2. Politieke partijen 3. Tweede Kamer 4. Burgers 5. Raad van 
State 6. Ministers 7. Gemeenteraad 8. Adviesraden 9. Staatssecretarissen 10. Europese Raad 11. 
Europees Parlement 12. Provinciale Staten 13. Minister-president 14. Europese Commissie 15. 
Burgemeester & wethouders 16. Eerste Kamer 17. Raad van de Europese Unie 18. Media 19. 
Belangenorganisaties 20, Commissaris van de Koning & Gedeputeerde Staten 

  



 
 
 

Antwoordmodel Krachtenveld 

 

 


