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Puzzel: Zoek de verschillen 

Korte omschrijving werkvorm 

Duitsland en Nederland zijn beide een 
democratie. Toch gaan veel dingen in Duitsland 
anders dan in Nederland. In deze werkvorm 
gaan leerlingen op zoek naar de verschillen 
tussen het Nederlandse en het Duitse 
kiesstelsel. Welke kenmerken horen bij 
Duitsland? En welke kenmerken horen bij 
Nederland? 
 

Leerdoel 

Leerlingen kennen (kenmerken van) de Duitse 
verkiezingsprocedure, en weten hoe die 
verschilt van de Nederlandse procedure. 
 

Bronnen 

• https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/17
1/bondsdag  

• https://duitslandinstituut.nl/artikel/20800/
het-duitse-kiesstelsel  

• http://www.duitslandweb.nl/naslagwerk/P
olitiek+en+Staatsinrichting/Federalisme   

 

Duur 

30 minuten 
 

Handleiding 

• Kopieer voor iedere leerling de twee 
werkbladen.  

• Deel de werkbladen uit. 

• Laat de leerlingen in tweetallen in 15 
minuten de opdrachten maken.  

• Bespreek de antwoorden daarna klassikaal 
na.  

 

  

https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/171/bondsdag
https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/171/bondsdag
https://duitslandinstituut.nl/artikel/20800/het-duitse-kiesstelsel
https://duitslandinstituut.nl/artikel/20800/het-duitse-kiesstelsel
http://www.duitslandweb.nl/naslagwerk/Politiek+en+Staatsinrichting/Federalisme
http://www.duitslandweb.nl/naslagwerk/Politiek+en+Staatsinrichting/Federalisme
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Werkblad Bondsdag en Tweede Kamer  

Lees de kenmerken en bedenk voor elk kenmerk of dit bij de Duitse Bondsdag of de Nederlandse 
Tweede Kamer hoort. Kleur de vlag in de kleuren van het bijbehorende land.  
 
1. Er zijn iedere vier jaar verkiezingen.  

2. Er is een kiesdrempel: een partij krijgt pas zetels als ze meer dan 5% van de stemmen heeft 
gekregen.   

3. Er is geen kiesdrempel: een partij komt al in de volksvertegenwoordiging als ze 0,67% van de 
stemmen heeft gekregen.  
 
  

4. Op het stembiljet kleur je één vakje in: dat van de persoon op wie je wilt stemmen.  

5. Op het stembiljet kleur je twee vakjes in: één voor een kandidaat uit jouw kiesdistrict en één op 
een politieke partij.  

6. Er zitten nu zes politieke partijen in het parlement. 

7. Er zitten nu achttien fracties in het parlement.  

8. De belangrijkste taken van het parlement zijn: volk vertegenwoordigen, wetten maken en de 
regering controleren. 

9. De belangrijkste taken van het parlement zijn: volk vertegenwoordigen, wetten maken, de 
regering controleren en de bondskanselier kiezen.  

10. Er zijn 150 zetels. 

11. Er zijn minimaal 598 zetels. 
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Werkblad Regering 

Er zijn niet alleen verschillen tussen de Bondsdag en de Tweede Kamer, ook de Duitse regering is net 
iets anders geregeld dan de Nederlandse. Verbind de woorden hieronder met de juiste persoon op 
de foto.  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

ANGELA MERKEL DE REGERING REGELT BUITENLANDS BELEID, 

DEFENSIE, SPOORWEGEN EN BELASTINGEN.  

 

ANDERE BELEIDSTERREINEN, ZOALS ONDERWIJS 

EN GEZONDHEIDSZORG, WORDEN REGIONAAL 

GEREGELD.  

MARK RUTTE 

DE COALITIE IS VAAK AL VOOR DE 

VERKIEZINGEN GEVORMD. 

HOOFD VAN DE REGERING, 

KAN MINISTERS ONTSLAAN 

BENOEMD DOOR DE KONING 

[het is gek om over Rutte te 

zeggen dat hij bijna altijd de 

lijsttrekker van de grootste 

partij is’] 

GELIJK AAN ANDERE MINISTERS, KAN 

GEEN MINISTERS ONTSLAAN 

DE COALITIE WORDT PAS NA DE 

VERKIEZINGEN GEVORMD 

DE REGERING REGELT ZAKEN ALS 

ONDERWIJS, GEZONDHEIDSZORG 

BELASTINGEN EN BUITENLANDS BELEID.   

 

VVD 

GEKOZEN DOOR HET 

PARLEMENT 

CDU 
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Antwoordmodel Bondsdag en Tweede Kamer 

Lees de kenmerken en bedenk of dit bij de Duitse Bondsdag of de Nederlandse Tweede Kamer hoort. 
Kleur de vlag in de kleuren van het bijbehorende land.  

1. Er zijn iedere vier jaar verkiezingen.  

2. Er is een kiesdrempel: een partij krijgt pas zetels als ze meer dan 5% van de stemmen heeft 
gekregen.   

3. Er is geen kiesdrempel: een partij komt al in de volksvertegenwoordiging als ze 0,67% van de 
stemmen heeft gekregen.  

4. Op het stembiljet kleur je één vakje in: dat van de persoon op wie je wilt stemmen.  

5. Op het stembiljet kleur je twee vakjes in: één voor een kandidaat uit jouw kiesdistrict en één 
op een politieke partij.  

6. Er zitten nu zes politieke partijen in het parlement. 

7. Er zitten nu achttien fracties in het parlement.  

8. De belangrijkste taken van het parlement zijn: volk vertegenwoordigen, wetten maken en de 
regering controleren. 

 
9. De belangrijkste taken van het parlement zijn: volk vertegenwoordigen, wetten maken, de 

regering controleren en de bondskanselier kiezen.  

 
10. Er zijn 150 zetels. 

 
11. Er zijn minimaal 598 zetels. 
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Antwoordmodel Regering 

Er zijn niet alleen verschillen tussen de Bondsdag en de Tweede Kamer, ook de Duitse regering is net 
iets anders geregeld dan de Nederlandse.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARK RUTTE 
ANGELA MERKEL 

HOOFD VAN DE REGERING, 

KAN MINISTERS ONTSLAAN 

BENOEMD DOOR DE 

KONING 

 

GELIJK AAN ANDERE MINISTERS, KAN 

GEEN MINISTERS ONTSLAAN 

DE COALITIE WORDT PAS NA DE 

VERKIEZINGEN GEVORMD 

DE REGERING REGELT ZAKEN ALS 

ONDERWIJS, GEZONDHEIDSZORG 

BELASTINGEN EN BUITENLANDS BELEID.   

 

DE REGERING REGELT BUITENLANDS BELEID, 

DEFENSIE, SPOORWEGEN EN BELASTINGEN.  

 

ANDERE BELEIDSTERREINEN ZOALS ONDERWIJS 

EN GEZONDHEIDSZORG WORDEN REGIONAAL 

GEREGELD.  

 

DE COALITIE IS VAAK AL VOOR DE 

VERKIEZINGEN GEVORMD. 

VVD 

GEKOZEN DOOR HET 

PARLEMENT 

CDU 


