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STRAND

BUSSEN

INDUSTRIE

WINDMOLENS

GROTE BEDRIJVEN

SNELWEGEN
FIETSPADEN

PRETPARK

TULPENVELDEN

NATUUR

VEERBOOT

KERNCENTRALE

In mijn provincie hebben we...
Omcirkel de woorden die bij jouw provincie horen.

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
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MIJN PROVINCIE 
LIGT HIER:
KLEUR JOUW 
PROVINCIE IN.

KEN JIJ ALLE 
HOOFDSTEDEN? 
VUL ZE IN!

AARDGAS

BRUGGENHUNEBEDDEN

………….....……………….....…...…………….....…

…………….....…...…………….....……………….....

…...…………….....……………….....…...……………

………….....……………….....…...…………….....…

…………….....…...…………….....……………….....

…...…………….....……………….....…...……………

PROVINCIES WAAR IK GEWEEST BEN:

………….....……………….....…...…………….....…

MIJN LIEVELINGSPROVINCIE

...............................

Naam: 

Adres: 

Leeftijd:

School:

Groep:   

………….....……………….....…...…
………….....……………….....…...…
………….....……………….....…...…
………….....……………….....…...…
………….....……………….....…...…

DIT DOEBOEK IS VAN:

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

WIST JE DAT... 
De provincie Zeeland het 

kleinste aantal inwoners 

heeft? Er wonen 381.000 

mensen. De meeste mensen 

wonen in Zuid-Holland. Daar 

wonen meer dan 3,6 miljoen 

mensen.
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Wat wil jij veranderen in jouw provincie?

JUNE 
12 JAAR FLEVOLAND

In de 

Oostvaardersplassen is 

niet genoeg eten voor alle dieren. 

Sommige mensen vinden het zielig dat 

de dieren dood gaan, en willen ze bij-

voeren. Anderen vinden dat het bij de 

natuur hoort. Ik vind: de provincie heeft 

dat stuk natuur zelf aangelegd. Dan zijn ze 

er ook verantwoordelijk voor dat de dieren 

kunnen blijven leven. Er moet een 

tussenweg komen. De dieren moeten niet 

gevoerd worden, maar op een natuurlijke 

manier hun eten in 

het wild kunnen 

vinden. 

Ons 

ziekenhuis gaat 

waarschijnlijk weg. 

Dat is toch helemaal niet 

praktisch als je ziek bent! Dan 

moet je eerst naar bijvoorbeeld  

Almere rijden. Stel nou dat je 

een baby krijgt! De provincie 

moet zorgen voor genoeg 

ziekenhuizen.

Als jij de baas van de provincie was, wat zou 

jij dan doen met de mening van June?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Als jij de baas van de provincie was, wat zou 

jij dan doen met de mening van Nienke?

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

WIST JE DAT... 
Flevoland  nog niet zo lang een 

provincie is? Zestig jaar geleden 

was een gedeelte alleen nog 

maar water!

NIENKE 

12 JAAR FLEVOLAND
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Ik ben Jelmer en 
ik ben 12 jaar. Ik 
ben net begonnen 
op de middelbare 
school. Op de route 
naar mijn school 
in Doorn fietsen we 
over een gevaarlijke 
rotonde. Er 

ontstaan vaak opstoppingen en er gebeuren ongelukken met fietsers. Auto’s rijden er vaak door terwijl de fietsende leerlingen, wij dus, voorrang 
hebben. Het is dus nu al een gevaarlijke plek, maar de provincie was van plan om de weg zelfs nog 
breder te maken. Ik denk dat dit hele-maal gevaarlijk zou zijn geworden. 

Een tunnel zou dat allemaal kunnen 
voorkomen. Dan kan iedereen veilig 
dat kruispunt oversteken. Toen ik nog in groep 8 zat kwam 
iemand uit het dorp daar over 
vertellen in de klas. Samen met mijn klasgenoten hebben we hier over 
gesproken. We besloten om actie te 
voeren! We gingen naar het Provincie-
huis om een petitie te overhandigen. Daarop hadden veel inwoners van Leersum hun handtekening gezet. Na lang wachten mocht ik mijn verhaal 
vertellen in het Provinciehuis.We weten nog niet zeker of de 
provincie er iets mee gaat doen. Daarom moeten we nog even vol 
blijven houden! 

JELMER WIL EEN VEILIGE FIETSTUNNEL! ..EN STAPT NAAR DE PROVINCIE

ECHT

GEBEURD!

WAT WIL JIJ VERANDEREN IN JOUW PROVINCIE? 
Wat vind jij van deze stelling?Elke provincie zou een jeugdraad moeten hebben, zodat kinderen gehoord worden.Eens/oneens, omdat:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

WELK PLAATJE 

PAST ERBIJ? PLAK

OF TEKEN HET HIER.

NAAM ……………………………………………………………………
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WELK 
GEBOUW 

KOMT HIER?

Aan de rand van de provincie ligt een stuk grond. Deze grond is van de provincie. De provincie mag kiezen wat ze hier willen laten plaatsen. Maar ze mogen het geld ook aan iets anders uitgeven op een andere plek! Jullie zijn de Provinciale Staten en mogen kiezen waar je het geld aan uitgeeft. 
Let op: de meerderheid beslist!

KIEZEN VOOR DE 

Kruis aan wat

jij belangrijk vindt.

P R O V I N C I E

N 2019

N 2019
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F I E T S P A D

W I N D M O L E N S

N 2019

RICHT EEN PARTIJ OP!

PARTIJPROGRAMMA

Welke dingen vinden jullie echt 

belangrijk? Wat willen jullie doen voor de 

mensen in jullie provincie? 

TIP: jullie zinnen kunnen beginnen met: 

‘Onze partij zorgt voor…’ ‘Wij willen meer...’ 

‘Wij vinden het belangrijk dat...’

1.

2.

VERZIN EEN GOEDE 
SLOGAN VOOR JULLIE PARTIJ

Een slogan is een zin die in één keer de 

boodschap van jullie partij duidelijk maakt. 

Bijvoorbeeld: ‘Lekker gezond met de Partij 

voor de Sport’.

ONZE SLOGAN IS:

PARTIJNAAM
Iedere politieke partij heeft een naam. Als 

je een lange naam bedacht hebt, kun je de 

naam afkorten.

ONZE PARTIJ HEET:

DE AFKORTING 
VAN ONZE PARTIJNAAM IS: 

BELANGRIJKST: 
Wij vinden dít het belangrijkst omdat: 
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Je hebt nu uitgekozen wat jullie het belangrijkst 

vinden. Maar wat vindt de rest van de klas? In de 

politiek bepaal je dingen nooit in je eentje. Meer dan 

de helft van de mensen moet het met je eens zijn 

voordat je jouw plan mag uitvoeren.

Jij en je klasgenoten vormen samen de Provinciale 

Staten. Stem over de plannen die de groepjes hebben 

gekozen. Een gebouw of voorziening komt alleen in de 

provincie als meer dan de helft van de klas dat wil.

SAMENWERKEN...

1. Hoe laat je op school moet zijn

2. Hoeveel zakgeld je krijgt

3. Waar je je zakgeld aan uitgeeft 

4. Of er ganzen moeten worden afgeschoten 

    in een natuurgebied

5. Waar er huizen gebouwd mogen worden

6. Of meisjes korte rokjes mogen dragen

7. Naar welke middelbare school jij gaat

8. Waar het nieuwe schoolgebouw komt te staan

9. Of je een pet op mag in de klas

10. Of er ’s nachts streekbussen rijden

   jij     je ouders    de school    de provincie    de gemeente

Zet een kruisje in het juiste vak. 

Soms kun je meerdere vakjes aankruisen!

WIE NEEMT DE BESLISSING? 
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WIST JE DAT... 

de provincie er ook 
op moet letten dat 
jouw gemeente niet 
te veel geld uitgeeft?

...EN GELD UITGEVEN!

CULTUUR: € ..........................

omdat:...............................

..........................................

Je hebt € 100.000. Als jij in de politiek zat, waar 

zou jij het geld dan aan uitgeven? 

Verdeel het geld. Staat er iets belangrijks niet bij? 

Teken het in het lege vak!   

WATER

€ .............................. 

omdat:......................

.................................

ECONOMIE
€ .............................. 

omdat:......................
.................................

WEGEN

€ .............................. omdat:.......................................................

MIJN EIGEN IDEE

€ ......................
........ 

omdat:.....................
.

.......................
..........

TOERISME

€ .............................. 

omdat:......................

.................................

LANDBOUW

€ .............................. 
omdat:......................
.................................

WONINGEN€ .............................. 

omdat:......................

.................................
ONDERWIJS

€ .....
......

......
......

......
. 

omdat:....
......

......
......

......
......

......
......

......
...

NATUUR

€ ...
....

....
....

....
....

....
... 

omdat:..
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.

SPORT

€ ....
.....

.....
.....

.....
.....

. 

omdat:...
.....

.....
.....

....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

...

CULTUUR

€ ...
....

....
....

....
....

....
... 

omdat:..
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.

ENERGIE

€ ......
.......

.......
.......

... 

omdat:.....
.......

.......
...

.......
.......

.......
.......

.....

9
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PROVINCIES

OVERSTROMINGEN

Als jij ................
.............jaar bent, mag je stemmen!  Dan kies jij wie de ....................

.........

is in jouw gemeente, provincie en in Nederland! In Nederland hebben we 12 

.....................
........ En jij mag dus later kiezen welke mensen in de ………………………………………

komen. Zij moeten zorgen dat alles goed geregeld is in jouw provincie. Ze beslissen waar 

woningen, …………………………en natuurgebieden komen. Of welke ....................
.........verhoogd 

moeten worden, zodat er geen ....................
......... komen. 

De mensen in de Provinciale Staten noemen we Statenleden. Zij horen allemaal bij een poli-

tieke ....................
...........  ........

.....................
partijen zijn het vaak niet met elkaar eens. De 

ene partij wil windmolens omdat die goed zijn voor het ...................
.......... Maar de andere 

partij vindt  dat windmolens te duur zijn en het ...................
.......... verpesten. Gelukkig gaan 

ze niet vechten, maar praten. Dat is politiek. 

Wil jij iets veranderen in jouw provincie? Als je 18 bent kun jij ook zelf Statenlid worden. 

Daarvoor hoef je geen speciale ....................
......... te doen. Hoe meer mensen op jouw partij 

.....................
........, hoe meer kans dat er gebeurt wat jouw partij wil.

Allemaal naar het

18 WEGEN

BAAS

DIJKEN

MANDJE

POLITIEKE

LANDSCHAP 

RIJK

PAASHAZEN RUZIE

OPLEIDING

PROVINCIALE STATEN

STATENLEDEN

EEN GRATIS IJSJE

16

MOPPEN

VOLWASSEN

PARTIJ

STEMMEN

KOPROL

CHOCOLA

UILSKUIKENS

MILIEU

Kies uit de woorden op de bordjes en schrijf ze op de juiste plaats.

1919
WIST JE DAT... 

Tot 100 jaar geleden alleen 

mannen mochten stemmen? 

Pas vanaf 1919 kregen 

vrouwen kiesrecht.
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HIER STAAT:   : ...........................................................................................................................................................................

Sudoku Invloed uitoefenen

Wat kun je doen om invloed uit te oefenen?

Op 20 maart gaat Nederland naar de stembus, maar er zijn ook andere manieren om invloed uit te oefenen. Wat kun je doen als er een 
probleem is? Vul de sudoku in met deze tekeningen. Elke tekening mag in elk vak en in elke rij maar één keer voorkomen.

 Er is een probleem
  

Bellen of mailen naar
een politicus
  

Handtekeningenactie
 

Burgerinitiatief
 

Stemmen
  

Protesteren 
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POLITIEKE TAAL
 

portefeuille 2

interrumperen 3

debat 4 aftreden 5

motie 6

iemand onderbrekenE

pauzerenC

opdracht aan de gedeputeerdeD

gesprek tussen mensen die van mening verschillen
B

ontslag nemenA alle taken die iemand heeftF

In een vergadering gebrui-ken politici veel bijzondere woorden. Hieronder staan een paar voorbeelden. Weet jij wat ze betekenen? Verbind de juiste woorden. met elkaar.

de vergadering 
schorsen 1

Je weet vast wel dat we in Nederland een 

koning, een regering en een parlement hebben. 

Zij nemen belangrijke beslissingen over 

Nederland. En in jouw gemeente heb je ook 

mensen die dingen beslissen. Dat zijn de 

burgemeester, de wethouders en de 

gemeenteraadsleden. Maar hoe zit dat in de 

provincie? Wie is daar de baas?

COMMISSARIS VAN DE KONING

Iedere provincie heeft een commissaris van de 

Koning. De commissaris van de Koning is niet de baas. 

De commissaris van de Koning is namelijk niet gekozen 

door het volk. Toch is de commissaris van de Koning 

erg belangrijk: hij is een soort burgemeester van de 

provincie. Hij leidt de vergaderingen van de Provin-

ciale Staten. En hij let op de veiligheid in de provincie.

 

GEDEPUTEERDE STATEN

De mensen in de Gedeputeerde Staten noemen we 

‘gedeputeerden’. Hun werk kun je vergelijken met wat 

wethouders doen: ze bedenken nieuwe plannen en 

zorgen dat alles goed geregeld is in de provincie. Ook 

zij zijn niet de baas! Hun plannen gaan pas door als de 

mensen in de Provinciale Staten die plannen 

goed vinden.

PROVINCIALE STATEN

En? Wist je het al? De Provinciale Staten zijn de baas 

in de provincie. De mensen in de Provinciale Staten 

heten Statenleden. Zij beslissen wat er in de provincie 

gebeurt, en ze controleren of de 

commissaris van de Koning en de Gedeputeerde Staten 

hun werk goed doen. 

Provinciale Statenleden moeten goed luisteren naar de 

inwoners van de provincie. Want zij zijn volksvertegen-

woordigers. Iedere vier jaar mogen de inwoners stem-

men wie er in de Provinciale Staten mogen. Eigenlijk 

zijn dus de inwoners zelf de baas in de provincie!

WIE IS DE BAAS IN DE PROVINCIE?
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Welke zin  houd je over?

.....................
.....................

.....................
................

e
BELANGRIJKE BESLISSINGEN 

MAAK JE SAMEN?

In Nederland mag je zelf bepalen wie 

de belangrijke beslissingen nemen. Dit 

doe je door te stemmen. Als je 18 jaar 

bent mag je bepalen wie jouw 

gemeente bestuurt, wie jouw provincie 

bestuurt en wie Nederland bestuurt. Je 

mag zelfs meedenken over hoe we 

Nederland beschermen tegen hoog 

water. En wie er in de Europese Unie 

komt. Dat iedereen mee mag denken 

noemen we democratie. In 

sommige landen bepaalt een kleine 

groep mensen wat er gebeurt. Dat

is een dictatuur. 

WOORDZOEKER

De witte woorden uit de tekst hieronder 

staan allemaal in de woordzoeker. Soms 

van achter naar voren of van beneden naar 

boven. Zoek ze op en streep ze door. 

De letters die je overhoudt, vormen een zin. 

Weet jij welke zin?

VIS JE DATJE... 
Er op 20 maart 2019 niet 

alleen verkiezingen voor 

de Provinciale Staten zijn? 

Er zijn op deze dag ook de 

Waterschapsverkiezingen.
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STEMMEN DOE JE ZO!
Zet de plaatjes in de juiste volgorde!

A

C

E
F

H

G

D

B

STEMMEN

HOE GAAT 

DAT?
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STEMREGELS: WAAR OF NIET WAAR?

Je mag zelf 

weten op wie je stemt. 

Niemand mag je 

dwingen of 

omkopen.

1

Stemmen doe je in je 

eentje. Maar als je bij-

voorbeeld blind bent, mag 

je iemand meenemen om 

je te helpen in 

het stemhokje.

2

Je mag anderen vertellen 

op wie je hebt gestemd, 

maar het hoeft niet.

Niemand mag jou 

dwingen om het 

te vertellen.

6

Op het stembureau 

hangen posters van 

alle partijen die 

meedoen.

3

Je mag geen selfie 

maken in het 

stemhokje.

7

Als je meer dan één 

rondje rood maakt, 

is je stem 

ongeldig.

5

Als er geen rood 

potlood ligt, mag je het 

stembiljet ook met een 

blauwe pen 

invullen.

8

Als je niets invult 

op je stembiljet, 

dan stem je 

‘blanco’.

4

W E L  W A A R

N I E T  W A A R



Minister van
 Veiligheid 

Veiligheidswet

Minister van
 Gezondheid

Gezondheidsswet

Minister van
Wegen 

Wegenwet

Minister van
Onderwijs
Schoolwet

Minister van
Milieu

Natuurwet

knip uit
 16

Alle plannen van de ministers worden beoordeeld 

door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste 

Kamer. In de Eerste Kamer zitten 75 mensen. Zij zijn 

gekozen door de leden van de Provinciale Staten van 

alle provincies. Een plan kan alleen doorgaan als een 

meerderheid van de Eerste Kamer (de helft +1) dat 

plan goed genoeg vindt. 

Je noemt zo’n plan ook wel een wetsvoorstel. Als het 

wetsvoorstel echt doorgaat, wordt het een wet. 

VAN WETSVOORSTEL TOT WET

GETRAPTE VERKIEZINGEN

De Provinciale Staten nemen de belangrijke 

beslissingen voor de provincie. Maar de 

Provinciale Staten zijn ook heel belangrijk voor 

wat er in Nederland gebeurt. De Provinciale 

Staten mogen namelijk kiezen wie er in de Eerste 

Kamer komen. En de Eerste Kamerleden 

beslissen samen met de Tweede Kamerleden over 

de wetten voor heel Nederland! Met jouw stem 

voor de provincie bepaal je dus ook een beetje 

mee wie er over Nederland beslist!

Voor de Tweede Kamer mag je zelf stemmen. 

Voor de Eerste Kamer niet, dat gaat via een 

‘trapje’: jij stemt voor de Provinciale Staten, 

en de Provinciale Staten stemmen daarna voor 

de Eerste Kamer. Als je heel graag wil dat jouw 

favoriete partij in de Eerste Kamer komt, moet je 

dus zorgen dat jouw partij in de 

Provinciale Staten komt.

SPELUITLEG
Je bent een minister en hebt een 

wetsvoorstel gemaakt. Dit wetsvoor-

stel is aangenomen door de Tweede 

Kamer. Alleen de Eerste Kamer moet 

nog instemmen met het wetsvoorstel.

Je speelt dit spel met 5 personen. 

Jullie zijn ministers die proberen je 

eigen wet aangenomen te krijgen. Je 

gooit om beurten met een dobbel-

steen. Zorg dat je als eerste bij de 38 

bent. Dan heb je een meerderheid voor 

je wetsvoorstel! Wie het hoogste gooit 

mag beginnen!

In de krant staat een artikel dat 

het wetsvoorstel erg goed is. 

Gooi nog een keer.

De Eerste Kamer wil in debat met de 

minister. Sla 1 beurt over. 

De vergadering wordt geschorst, 

omdat de minister naar de wc moet. 

Sla 1 beurt over.

Een Eerste Kamerlid van jouw partij is 

tegen het wetsvoorstel. 

Ga terug naar 21.

Een Kamerlid van jouw partij is ziek. 

Sla 1 beurt over.

Na de Provinciale 

Statenverkiezingen hebben de

ministers geen meerderheid in 

de Eerste Kamer. Ga terug naar 1.

6

13

25

31

34

37

ZETELDANS



START

 17

37

36 34

35

29

28 27

26

25

24 23

22

21

20

33

32

1 8 9 16 17

18

19

2 7 10 15

11 14

12 13

3 6

4 5

31

30

Gefeliciteerd!

Je hebt een meerderheid 

voor je wetsvoorstel!

EE
R

ST
E 

K
A

M
ER

38
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5.
Hoe noem je het als de 

voorzitter besluit de 

vergadering te pauzeren?

A. Interruptie

B. Schorsing

C. Motie

6.
Wat is waar?

A. Als je in de gevangenis zit, 

 mag je niet stemmen.

B. Stemmen is in Nederland 

 niet verplicht.

C. Als je ouder bent dan 80 jaar,   

 mag je niet meer stemmen.

7.
Mag je het stembiljet ook met 

een blauwe pen invullen?

A. Nee, het mag alleen met 

 potlood.

B. Nee, het mag alleen met 

 een rode kleur.

C. Ja, als je het rondje maar invult.

8.
Stemmen is geheim.

A. Ja, je hoeft niemand te 

 vertellen wat je stemt.

B. Nee, je moet je naam op het   

 stembiljet invullen.

C. Ja, maar politici moeten wel 

 vertellen op wie ze hebben   

 gestemd.

9.
Mag je iemand anders vragen om 
in jouw plaats te gaan stemmen?
A. Ja, dat heet ‘stemmen bij 
 volmacht’.

B. Ja, dat heet ‘blanco stemmen’.
C. Nee, je moet zelf je stem 
 uitbrengen.

10.
Wie kiezen we bij de Europese 
verkiezingen?
A. De Nederlandse leden van het  
 Europese Parlement
B. De Nederlandse leden van de   
 Europese Commissie
C. De Nederlandse leden van de   
 Raad van Europa

11.
Welk land zit wel in de 
Europese Unie?
A. Zwitserland

B. Zweden

C. Noorwegen

12.
Moeten alle landen van de 
Europese Unie de Euro 
gebruiken als munt?
A. Ja, dat is verplicht.
B. Nee, dat mogen ze zelf kiezen.
C. Nee, dat mogen ze alleen als ze  
 al meer dan tien jaar lid zijn   
 van de Europese Unie.
  

1.
Wie is de baas in de provincie?

A. Commissaris van de Koning

B. De Gedeputeerde Staten

C. De Provinciale Staten

2.
Als je 18 bent mag je stemmen, 

maar vanaf wanneer mag je zelf 

Statenlid worden?

A. Vanaf 16 jaar

B. Vanaf 18 jaar

C. Vanaf 21 jaar

3.
Hoeveel leden zitten er in de 

Provinciale Staten?

A. Iedere Provinciale Staten 

 heeft 30 leden.

B. Dat hangt af van het aantal   

 inwoners van de provincie.

C. Dat hangt af van het aantal 

 politieke partijen in de 

 provincie.

4.
De verkiezingen voor de 

Provinciale Staten zijn om de 

vier jaar.

A. Dat klopt.

B. Dat klopt niet, er zijn elk

 jaar verkiezingen.

C. Dat klopt niet, ze worden 

 om de vijf jaar gehouden.

WAT VOOR 

BURGER BEN JIJ?

WIST JE DAT... 
Als je niet zelf kunt gaan 

stemmen, kun je iemand 

anders toestemming geven 

om namens jou een stem 

uit te brengen! Dat heet 

‘stemmen bij volmacht.’
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MEDIUM 
BURGER 
6 tot 7 GOED

ALS DIT EEN 

STEMEXAMEN WAS, 

DAN WAS JE NU 

GESLAAGD!

SMALL 
BURGER
1 tot 5 GOED

TIP OM EEN GROTE 

BURGER TE WORDEN: IN 

DIT DOEBOEK VIND JE 

HET ANTWOORD OP DE 

VRAGEN.

KING SIZE 

BURGER
 

8 tot 10 GOED

JIJ WEET VEEL! 

JAMMER DAT JE NOG 

NIET MAG STEMMEN…

JAAAAH! 

je bent een 

blz. 8 SAMENWERKEN

1. school  2. je ouders  3. jij 

4. provincie  5. provincie/gemeente

6. Je ouders & school  7. jij en je 

ouders  8. de gemeente  9. school 

10. provincie

blz. 10 ALLEMAAL NAAR HET 

STEMLOKAAL

18 – baas – provincies - Provinciale 

Staten – wegen - dijken - 

overstromingen – Statenleden - 

partij - Politieke - milieu - landschap 

opleiding  - stemmen

blz. 11 WAT STAAT HIER

In 2019 vieren we dat 100 jaar 

geleden het algemeen kiesrecht 

werd ingevoerd. 

blz. 11 SUDOKU INVLOED 

UITOEFENEN

blz. 12 POLITIEKE TAAL

1C 2F 3E 4B 5A 6D

blz. 13 WOORDZOEKER

Wie de baas is, bepalen we in 

Nederland met zijn allen.

blz. 14 STEMMEN DOE JE ZO

C F H D G A E B

blz. 15 STEMREGELS

WAAR:

• Je mag zelf weten op wie je 

stemt; niemand mag je dwingen of 

omkopen.

• Stemmen doe je in je eentje. Maar 

als je bijvoorbeeld blind bent, 

mag je iemand meenemen om je te 

helpen in het stemhokje.

• Als je niets invult op je stembiljet, 

dan heet dat ‘blanco stemmen’.

• Als je meer dan één rondje rood 

maakt, is je stem ongeldig.

• Je mág anderen vertellen op wie je 

hebt gestemd, maar het hóeft niet. 

Niemand mag jou dwingen om het 

te vertellen.

NIET WAAR:

• Op het stembureau hangen posters 

van alle partijen die meedoen.

• Je mag geen selfie maken in het 

stemhokje.

• Als er geen rood potlood ligt, 

mag je het stembiljet ook met een 

blauwe pen invullen.

blz. 18 STEMTEST

1C 2B 3B 4A 5B 6B 7B 

8A 9A 10A 11A 12B

blz. 22 IN EUROPA

Het Verenigd Koninkrijk wil 

29 maart 2019 uit de 

Europese Unie stappen.

NIET IN DE EU: 

Zwitserland, Noorwegen, Albanië, 

Montenegro, Servië, Turkije, 

voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië, Bosnië en 

Herzegovina, Kosovo.

LANDEN DIE DE EURO NIET 

GEBRUIKEN: Denemarken, Zweden, 

Verenigd Koninkrijk, Hongarije, 

Polen, Tsjechië, Bulgarije, 

Roemenië, Kroatië.

Antwoorden
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   In de Europese Unie   

        worden beslissingen   

  genomen die voor alle EU-landen  

gelden. Heel vaak kun jij daar zelf ook wat van 

merken. Hier een aantal voorbeelden:

GOEDKOOP INTERNETTEN OP VAKANTIE
Vroeger was bellen en internetten in het 

buitenland ontzettend duur. Maar sinds 15 juni 

2017 maakt het niet meer uit of je je mobieltje in 

Nederland gebruikt of in een ander 

Europees land. Dat heeft de EU geregeld. De EU 

heeft beslist dat het overal even duur moet zijn.

Zomertijd           Wintertijd

PRIVACYWET
Vanaf 25 mei 2018 geldt er in de hele Europese Unie een nieuwe privacywet. Zo mag een school niet meer zomaar jouw naam, of foto’s van jou, op internet zetten. Hiervoor moeten ze eerst toestemming vragen aan je ouders.

ZOMERTIJD OF WINTERTIJD?

Twee keer per jaar wordt in heel Europa de tijd 

verzet. Volgens een onderzoek wil 84% van de 

Europeanen het verschil tussen zomer- en 

wintertijd afschaffen. De Europese Commissie 

heeft daarom de Europese landen gevraagd om 

te kiezen of ze vanaf 2021 voor altijd de 

zomertijd of de wintertijd willen.

WATdoet

EUROPA?

WIST JE DAT... 
Er meer dan 375 miljoen 

mensen mogen stemmen 

voor de Europese 

Parlementsverkiezingen?

 Goede wet           Slechte wet

WAT 
WIL JIJ?

Samen regelen           

Ieder land zelf regelen

VLUCHTELINGEN

Veel mensen uit verre landen proberen naar 

Europa te komen. Ze vluchten voor oorlog, 

honger of om hier een beter leven te krijgen. De 

landen aan de rand van Europa, zoals 

Griekenland, Italië en Spanje krijgen hier veel 

mee te maken. De Europese landen 

proberen hierover samen afspraken te maken, 

maar dat is heel moeilijk, omdat veel landen niet 

zoveel vluchtelingen willen opnemen.

WAT 

WIL JIJ?

WAT 
VIND JIJ?

u

5
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TEKEN EEN LIJN OM HET 
LAND WAAR JIJ HET LIEFSTE 
OP VAKANTIE ZOU GAAN.

COLOFON
Samenstelling en tekst ProDemos 

Vormgeving Barbara Mulderink cartoons Margreet de Heer 

druk Grafius Nieuw Vennep dierenstrip Willem Lagerwaard 

foto’s voor- en achterzijde Petra Spiljard model Sep

Dit is een uitgave van ProDemos - Huis voor democratie en 

rechtsstaat - in samenwerking met de Eerste Kamer der 

Staten-Generaal, Hofweg 1H, 2511 AA Den Haag 

T 0707570200  info@prodemos.nl  www.prodemos.nl

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie 

en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om 

invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, 

de provincie, het land en Europa.

………….....……………….....…...…………….....…

…………….....…...…………….....……………….....

…...…………….....……………….....…...……………

………….....……………….....…...…………….....…

…………….....…...…………….....……………….....

…...…………….....……………….....…...……………

LANDEN WAAR IK GEWEEST BEN:

Naam: 

Adres: 

Leeftijd:

School:

Groep:   

………….....……………….....…...…
………….....……………….....…...…
………….....……………….....…...…
………….....……………….....…...…
………….....……………….....…...…

DIT DOEBOEK IS VAN:

CYPRUS

GRIEKENLAND
TSJECHIËROEMENIË3
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1

2

3

Niet alle landen in de Europese Unie 

gebruiken de euro. Noem drie landen die 

de euro niet gebruiken.

………….....……..............………….....…...…

………….....…………..............…….....…...…

………….....…………..............…….....…...…

Ieder land dat de euro gebruikt, heeft zijn 

eigen plaatje op de achterkant van de 

munten staan. Kijk maar eens in je 

portemonnee. Verzamel met de klas 

munten met verschillende afbeeldingen. 

Uit hoeveel verschillende landen 

komen de munten in jouw klas? 

………….....…………..............…….....…...…

Uit welke landen? 

………….....…………..............…….....…...…

………….....…………..............…….....…...…

………….....…………..............…….....…...…

Leg een euromunt onder deze bladzijde 

en kras met een potlood over het papier. 

Wat zie je?

BIJZONDERE MUNTEN…

Zitten alle Europese landen 

bij de Europese Unie?

In Europa...
Trek een lijn tussen de namen en het land

of schrijf de naam in het land.

NEDERLAND

BELGIË

BULGARIJE

DENEMARKEN

DUITSLAND

ESTLAND

FINLAND

FRANKRIJK

HONGARIJE

IERLAND

ITALIË

KROATIË

LETLAND

LITOUWEN

LUXEMBURG

MALTA

ZWEDEN

VERENIGD KONINRIJK 
(ENGELAND, SCHOTLAND, WALES 

EN NOORD-IERLAND)

SPANJE

SLOWAKIJE

SLOVENIË

PORTUGAL

POLEN

OOSTENRIJK

Ja              nee

WIST JE DAT... 
Je voor de Europese 

Parlementsverkiezingen 

alleen mag stemmen op een 

kandidaat uit je eigen land? 

Je mag dus bijvoorbeeld niet 

op een Duitser stemmen.

2
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450
miljoen 

inwoners

705
zetels

24
officiële

talen

TEST

je kennis over

EUROPA
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RICHT

je eigen

partij o
p!


