
VERDIEPING

OMSCHRIJVING

De Verenigde Staten en Nederland zijn beide een demo-
cratie; toch zijn er grote verschillen tussen deze twee 
landen. In deze werkvorm gaan leerlingen op zoek naar 
de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederland-
se en het Amerikaanse kiesstelsel. Welke kenmerken 
horen bij de Verenigde Staten? Welke kenmerken horen 
bij Nederland?  

LEERDOEL
–  Leerlingen leren hoe de Amerikaanse verkiezingsprocedure is, en 

hoe die verschilt van de Nederlandse verkiezingen. 

BRON
–  https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kiesstelsel-USA-

2020-PDF-1.pdf

DUUR
Ca. 30 minuten

HANDLEIDING

1. Kopieer voor iedere leerling de twee werkbladen. 
2. Deel de werkbladen uit.
3.  Laat de leerlingen in tweetallen in 15 minuten de opdrachten  

maken. 
4. Bespreek de antwoorden daarna klassikaal na. 

LESTIPS & 
WERKVORMEN OVER
DE AMERIKAANSE 
PRESIDENTSVERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN IN DE VS, VERKIEZINGEN IN NEDERLAND 



LESTIPS & 
WERKVORMEN OVER
DE AMERIKAANSE 
PRESIDENTSVERKIEZINGEN

WERKBLAD 1 > VS OF NL? 

Lees de kenmerken en bedenk voor elk kenmerk of 
dit bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen of bij  
de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen hoort.  
Omcirkel de vlag van het bijbehorende land.

1. Verkiezingen vinden elke vier jaar in november plaats.

  

2. Verkiezingen vinden in principe elke vier jaar in maart of mei plaats. 

  

3.  Kiezers moeten zich registreren, anders kunnen ze geen stem uitbrengen.

  

4.  Kiezers hoeven zich niet te registreren. Je krijgt automatisch een op- 
roep om te stemmen.

  

5.  Kiezers stemmen vooral op personen. Degene met de meeste stemmen 
gaat het land regeren.

  

6.  Kiezers stemmen op partijen. De grootste partij gaat waarschijnlijk 
samen met andere partijen het land regeren.

  

7.  Het staatshoofd mag alleen wetten ondertekenen.

  

8.  Het staatshoofd mag wetten maken en wetten uitvoeren.

  

9.  Het staatshoofd is een koning. 

  

10.  Het staatshoofd is een president.

  

11.  Het parlement mag de regering wegstemmen.

  

12.  Het parlement mag de regering niet wegstemmen.

  

VERDIEPING

  



LESTIPS & 
WERKVORMEN OVER
DE AMERIKAANSE 
PRESIDENTSVERKIEZINGEN

ANTWOORDMODEL > WERKBLAD 1 

Lees de kenmerken en bedenk voor elk kenmerk of 
dit bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen of bij  
de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen hoort.  
Omcirkel de vlag van het bijbehorende land.

1. Verkiezingen vinden elke vier jaar in november plaats.

  

2. Verkiezingen vinden in principe elke vier jaar in maart of mei plaats. 

  

3.  Kiezers moeten zich registreren, anders kunnen ze geen stem uitbrengen.

  

4.  Kiezers hoeven zich niet te registreren. Je krijgt automatisch een op- 
roep om te stemmen.

  

5.  Kiezers stemmen vooral op personen. Degene met de meeste stemmen 
gaat het land regeren.

  

6.  Kiezers stemmen op partijen. De grootste partij gaat waarschijnlijk 
samen met andere partijen het land regeren.

  

7.  Het staatshoofd mag alleen wetten ondertekenen.

  

8.  Het staatshoofd mag wetten maken en wetten uitvoeren.

  

9.  Het staatshoofd is een koning. 

  

10.  Het staatshoofd is een president.

  

11.  Het parlement mag de regering wegstemmen.

  

12.  Het parlement mag de regering niet wegstemmen.

  

VERDIEPING



LESTIPS & 
WERKVORMEN OVER
DE AMERIKAANSE 
PRESIDENTSVERKIEZINGEN

WERKBLAD 2 > DE REGERING 

Ook de positie van de regering is in de Verenigde Staten 
anders dan in Nederland. Verbind de woorden met de 
juiste persoon. 

VERDIEPING

De regering regelt buitenlands beleid, 
defensie, spoorwegen en belastingen. 
Andere beleidsterreinen zoals onderwijs 
en gezondheidszorg worden regionaal 
geregeld.

Er zijn twee grote partijen,  
coalities zijn niet nodig. 

Hoofd van de regering, 
kan ministers ontslaan.

Republikeinse partij

Gekozen door het volk.

VVD

De regering regelt zaken als 
onderwijs, gezondheidszorg, 
belastingen en buitenlands 
beleid.

Gelijk aan andere ministers, 
kan geen ministers ontslaan.

Na de verkiezingen moeten 
partijen samenwerken om een 
meerderheid te halen.

Bijna altijd de lijsttrekker 
van de grootste partij, 
benoemd door de koning.



LESTIPS & 
WERKVORMEN OVER
DE AMERIKAANSE 
PRESIDENTSVERKIEZINGEN

ANTWOORDMODEL > WERKBLAD 2

VERDIEPING

Er zijn twee grote partijen,  
coalities zijn niet nodig. 

VVD

De regering regelt zaken als 
onderwijs, gezondheidszorg, 
belastingen en buitenlands 
beleid.

Gelijk aan andere ministers, 
kan geen ministers ontslaan.

Na de verkiezingen moeten 
partijen samenwerken om een 
meerderheid te halen.

Bijna altijd de lijsttrekker 
van de grootste partij, 
benoemd door de koning.

Hoofd van de regering, 
kan ministers ontslaan.

Republikeinse partij

Gekozen door het volk.

De regering regelt buitenlands beleid, 
defensie, spoorwegen en belastingen. 
Andere beleidsterreinen zoals onderwijs 
en gezondheidszorg worden regionaal 
geregeld.


