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Wie zit waar in de Tweede Kamer? 

Korte omschrijving 

Aan de hand van een digitale, interactieve 
plattegrond van de Tweede Kamer laat u uw 
leerlingen/studenten zien welke politieke partijen in 
de Tweede Kamer zitten, wat de zetelverdeling is en 
wie de fractievoorzitters zijn. U kunt hier bepaalde 
onderwerpen aan koppelen en behandelen. 

Leerdoel 

U kunt deze digitale, interactieve plattegrond op 
verschillende manieren gebruiken, afhankelijk van 
uw leerdoelen. De basisleerdoelen kunnen zijn: 

 Leerlingen/studenten ontdekken of herhalen 
welke politieke partijen in de Tweede Kamer 
zitten. 

 Leerlingen/studenten ontdekken waar deze 
partijen zitten in de Tweede Kamer. 

 Leerlingen/studenten leren wat fractievoorzitters 
zijn. 

Duur 

15 minuten 

Benodigdheden 

 Een groot scherm 

 De digitale plattegrond van de Tweede Kamer op 
https://tools.prodemos.nl. 

Handleiding 

 Ga naar https://tools.prodemos.nl. 
 Klik op de tool met de titel ‘Tweede Kamer’.  
 Klik op start. 
 U ziet de plattegrond van de Tweede Kamer, en 

links daarvan blokken voor de politieke partijen 
en hun fractievoorzitters. De politieke partijen 
staan op volgorde onder elkaar: van groot naar 
klein. 

 Als u op het blok van een partij klikt, dan 
verschijnen de zetels van deze politieke partij op 

de plattegrond. In het blok komt te staan hoeveel 
zetels de politieke partij heeft. 

 Als u op het grijze blokje links in het blok van een 
politieke partij klikt, verschijnt er een foto van de 
fractievoorzitter. 

 Als u een tweede keer op het blok van een 
politieke partij of op de foto van een 
fractievoorzitter klikt, verdwijnen deze weer. 

 Als u rechtsonder op ‘oplossing’ klikt, verschijnt 
alle informatie. 

 Als u op ‘reset’ klikt, verdwijnt alle informatie 
weer. 

Mogelijke onderwerpen 

U kunt met deze tool verschillende andere 
onderwerpen met uw leerlingen/studenten 
bespreken. Denk bijvoorbeeld aan: 

 Welke politieke partijen zitten er in de Tweede 
Kamer en hoeveel zetels hebben zij? Voor één 
zetel hebben politieke partijen bij de verkiezingen 
ongeveer 60.000 à 70.000 stemmen nodig 
(afhankelijk van de opkomst).  

 
 Waar zitten de politieke partijen in de Tweede 

Kamer? En waarom zitten ze daar? De indeling 
van de Tweede Kamer is enigszins gebaseerd op 
de mate waarin partijen links of rechts zijn. Linkse 
partijen zitten (vanuit de voorzitter gezien) aan 
de linkerkant, en rechtse partijen aan de 
rechterkant. Daarbij zitten de grootste politieke 
partijen vooraan. 

 
 De begrippen ‘fractie’ en ‘fractievoorzitter’, het 

verschil tussen een partijleider en een 
fractievoorzitter, en wie de huidige 
fractievoorzitters zijn. 

 
 Het aantal zetels voor de huidige coalitiepartijen. 

Met deze tool kunt u visueel heel duidelijk laten 
zien in hoeverre de huidige coalitiepartijen 
beschikken over een meerderheid in de Tweede 
Kamer. 
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