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leve de democratie!
Van 15 tot en met 17 maart 2021 zijn er
Alle Nederlanders van
			

.

jaar en ouder mogen dan kiezen wie er in de

komen. Er is plaats voor

Kamerleden.

We noemen hen ook wel volksvertegenwoordigers. Zij mogen namens het
Nederlandse volk beslissingen nemen voor het land. Bijvoorbeeld: vanaf welke
leeftijd je

		

hoeveel 			

mag drinken, hoe hard je mag 		

,

de gemeente krijgt, en nog veel meer.

We leven in Nederland in een

. Dat betekent dat je mag
We praten met Saige, Valentijn en Nelson uit groep 7 en 8 van Openbare Montessorischool
Steigereiland. Wat vinden zij van de Tweede Kamer en de verkiezingen?

stemmen op wie je wil. En als je het niet eens bent met wat de Tweede Kamer

Als ik de baas was van Nederland...

beslist, mag je dat laten horen! Je kunt demonstreren, handtekeningen
verzamelen, een referendum aanvragen, of op sociale media je

geven.

En als je écht invloed wilt hebben, kun je ook zelf de

MIAAUUUII, ik heb
in de witte verf gestaan
en ben over de tekst
heen gelopen! Vul de juiste
woorden in op de witte
pootjes...

100

leven

geld

democratie
ballenbak

mening

18

Tweede Kamer

alcohol
4

slaan

zakken

rijden

chips

dictatuur

kussengevechten op straat

corona

finale

in gaan.

gevangenis

150

koffie politiek

Tweede Kamerverkiezingen
gekke tijd

10

Saige: Ik zou iedereen zijn geld afnemen en het
eerlijk verdelen over alle mensen.
Nelson: Nee, ik zou niet ál het geld verdelen, want
dan willen sommige mensen niet meer werken. Ik
zou iedereen 5% van zijn geld nemen en eerlijk
verdelen voor de arme mensen.
Valentijn: Ik zou ervoor zorgen dat de rijken
wel rijk blijven maar dat de armen niet meer
zo arm zijn.
S: Ik zou de universiteiten gratis maken.
V: Studenten moeten makkelijker een huis kunnen
vinden, want die zijn zo goed als op. Ik zou ook
zorgen dat de huizen minder duur worden, maar
niet te goedkoop, anders verdienen de
huiseigenaren niks meer en dan moet de regering
dat weer voor hun betalen.
N: Ik zou als minister-president bij protesten (bijv.
tegen racisme) zeggen: “Oké, ik ga eraan werken”.
Anders gaan de protesten gewoon door. En zeker in
coronatijd wil je geen bijeenkomsten.
S: Ik zou een snellere lockdown organiseren, want
ze wisten al dat er een virus was in China en daar
deden ze niks aan totdat het in België kwam. Nu
duurt de lockdown lang en mis ik school en mijn
vriendinnen.

Wat vinden jullie belangrijke onderwerpen?
N: Racisme en sexisme. Ik vind het raar dat een
man vaak meer verdient en een vrouw dus vaak
veel harder moet werken voor haar geld.
Waar zou je het geld van Nederland aan uitgven?
V: Sowieso aan goede doelen.
N: Ik zou zorgen dat elk land een goede economie
heeft en dat alle mensen werk hebben en normaal
kunnen leven. Dan kunnnen hun kinderen gewoon
naar school en dan is in de nieuwe generatie
niemand meer arm.
S: Ik zou het geld in Afrika en India verspreiden.
Daar is veel kinderarbeid en daar kunnen kinderen
niet naar school.
V: Het gaat niet alleen over kinderen, hè, er zijn
bijvoorbeeld genoeg zwervers in Engeland.
Waar moet Nederland minder aan uitgeven?
Allen: Aan de koning.
V: Maar het is ook lastig als koning. Als je een fout
maakt, vindt de helft van je land je dom.
N: De koning verdient echt veel geld, hij heeft net
een boot van 2 miljoen gekocht.
S: De koning mag wel veel geld hebben maar hij
hoeft niet stinkend rijk te zijn.

prodemos 5

Het

volk is de baas...

Nederland is een democratie. De
inwoners van ons land zijn de baas.
Maar het is lastig om met z’n allen
beslissingen te nemen. Daarom kiezen
we 150 mensen die dat voor ons doen.
Die mensen zitten in de Tweede Kamer.

In de Tweede Kamer zitten
verschillende partijen, met verschillende
meningen over wat goed is voor ons
land. De Tweede Kamer en de Eerste
Kamer samen heten de
volksvertegenwoordiging.

Vak K
Hier zitten de ministers. Vanuit
deze plek kunnen zij de Tweede
Kamerleden goed aankijken als
ze vragen krijgen.

Voorzitter
Hier zit de voorzitter
van de Tweede Kamer.
Zij moet ervoor zorgen
dat niemand voor zijn
beurt praat tijdens de
vergadering.

...wat doet de

Tweede Kamer?

De ministers bedenken plannen voor
het land. Zo’n plan noemen we een
wetsvoorstel. Maar de regering mag de
plannen niet zomaar gaan uitvoeren!

Meer dan de helft van de aanwezige
Kamerleden moet voor het wetsvoorstel zijn,
anders gaat het plan niet door.

Regering controleren

Hun wil is wet

Voordat een minister een plan mag
uitvoeren, gaat de Tweede Kamer erover
praten. De Tweede Kamer kan het
wetsvoorstel dan bijvoorbeeld een beetje
aanpassen. Daarna gaan ze stemmen of ze
het een goed plan vinden.

1. portefeuille

De mensen in de Tweede Kamer controleren of
de regering het land goed bestuurt.
Daarom vergaderen ze vaak. En ze stellen
lastige vragen aan de ministers. Zijn de
problemen in ons land echt opgelost door de
nieuwe wet? Doet de minister goed zijn best?
Als de Tweede Kamer vindt dat de minister
fouten maakt, kunnen ze de minister een
waarschuwing geven. In het ergste geval
wordt de minister ontslagen!

Spreek jij
Tweede Kamer-ees?

In een vergadering van de Tweede Kamer
gebruiken ze veel bijzondere woorden.
Hiernaast staan een paar voorbeelden.
Weet jij wat ze betekenen?
Verbind de juiste woorden met elkaar.

2. interrumperen
3. aftreden
Fractievoorzitters

zegt
t
a
W

u?

4. debat

Op de voorste rij zitten
de fractievoorzitters van
de grote partijen. Zo
zijn ze goed in beeld.

c. discussie

E. ontslag nemen

a. iemand
onderbreken

5. motie
d. pauzeren

Soms begrijp ik de
moeilijke woorden niet,
maar dan zoek ik ze op en
leer ik er wat van.
6

f. opdracht aan
de minister
6. de vergadering schorsen

b. takenpakket van
de minster
prodemos 7
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PvdA

Journalisten

SP

Na de verkiezingen

Wat vind jij de meest bijzondere plek?
De vergaderzaal blijft iets machtigs, maar ik
vind het hele Binnenhof bijzonder. Tijdens het
debat ben ik het liefst in de zaal om te zien
of de sfeer gespannen is of niet. Maar in de
kleine zaaltjes van de Tweede Kamer zijn vaak
vergaderingen die minstens zo belangrijk zijn.
Ik ben ook graag bij de mensen op het Plein of
het Malieveld die demonstreren en niet de zaal
in kunnen. Ik vind het heel belangrijk om hun
stem te laten horen.

s
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....................................
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Charlotte Nijs is journalist voor het
programma Hart van Nederland. Ze vertelt op
de televisie en de radio over dingen die in de
Tweede Kamer besloten worden. In 2021 deed
ze mee aan het programma “Wie is de Mol?”.
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als ik een partij op
zou richten zou die
heten: de partij
van de nieuwe
generatie

Is het nu anders dan vroeger, door corona?
Alles is anders door corona en dat is vreselijk!
Ministers gebruiken corona vaak als smoes om
journalisten niet te woord te hoeven staan. Ze
lopen dan snel door. En je hebt ook mensen
die niet in corona geloven en die soms naar me
schreeuwen en bewust in beeld lopen. Dat is
niet fijn.
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Wat willen de

politieke partijen?

O nee! Een harde windvlaag op het Binnenhof blaast alle papieren door de war. Op de blaadjes
kun je lezen wat voor plannen de partijen hebben voor Nederland. Maar van wie is welk blaadje?
Teken een lijn van de partijleider naar zijn of haar programma.
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Kandidatenlijst *

Zelf een partij oprichten

1 ……………………………………...............

Een partij is een groep mensen die over veel dingen
ongeveer hetzelfde denkt. Iedereen mag zelf een partij
oprichten. Dat kunnen jullie dus ook!

teken hier jezelf

2 ……………………………………...............

1 Schrijf op hoe jullie partij heet en wat de
verkiezingsleus is van jullie partij.
2 Schrijf op de kandidatenlijst de naam op van jullie
lijsttrekker, en vul in wie de andere kandidaten zijn.
De lijsttrekker komt op nummer 1 van de kandidatenlijst.
De andere kandidaten komen op nummer 2, 3, 4, etc.
3 Schrijf op wat jullie plannen zijn. Wat vinden jullie
belangrijk? Wat moet er anders in de klas?
Je hoeft de plannen nog niet uit te werken. Schrijf op wat
jullie partij ongeveer wil bereiken. Dus niet: We willen een
half uur voetbal per dag. Maar wel: we willen meer sporten.
4 Maak een logo voor jullie partij. Denk na over hoe de
letters eruit komen te zien, en wat voor kleuren jullie willen gebruiken. Je kunt ook een symbool gebruiken. De SP
gebruikt bijvoorbeeld een tomaat (symbool van protest) en
de PVV een meeuw (symbool van vrijheid).
5 Maak een verkiezingsposter.
Zorg dat in ieder geval de naam van jullie partij, het logo
en jullie verkiezingsleus duidelijk op de poster staan.
De naam van onze partij is ………….....……………….....…...…

3 ……………………………………...............
4 ……………………………………...............
5 ……………………………………...............
6 ……………………………………...............
7 ……………………………………...............
8 ……………………………………...............
* Als jullie minder dan 8 kandidaten 		
hebben, is dat ook goed.

Verkiezingsposter
1. Pak een pen en papier.
2. Teken een verkiezingsposter.
3. Vergeet niet het logo van jullie
partij op de poster te zetten.

Onze lijsttrekker heet ……….....…………..………………...……..
Onze verkiezingsleus is ………......….…………....…………......

Teken hier jullie logo:

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

Verkiezingsprogramma
1. Wij willen:
…………………………………………………………………………………………
omdat: ……………………..……………………………..........................
2. We willen ook:
…………………………………………………………………………………………

Je hebt wel veel
verantwoordelijkheid als
Tweede Kamerlid.
12

Zou jij een Kamerlid willen zijn?
Ja/Nee, want:

omdat: ……..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. En we willen ook:

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
moet je altijd het goede

………………………………………………………………………

voorbeeld geven. Ik zou dat
omdat: ……………………..………………………………………………………

Als Tweede Kamerlid

wel moeilijk vinden.

11 13
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1

Je mag zelf weten op wie je stemt.
Niemand mag jou omkopen.

6

Een lid van het stembureau
controleert je identiteit.

2

Als je blind bent mag je ook
met z’n tweeën in het stemhokje.

7

Je neemt je stembiljet
mee van huis.

3

Als je meer dan één rondje rood
maakt, is je stem ongeldig.

8

De leden van het stembureau
controleren op wie je hebt gestemd.

4

Als er geen rood potlood ligt,
mag je het stembiljet ook
met een blauwe pen invullen.

9

Een lid van het stembureau geeft je
een stembiljet.

5

Als je niets invult op je stembiljet,
dan stem je ‘blanco’.

10

Als je gestemd hebt, stop je het
stembiljet zelf in de stembus.

Welke zin staat hier?

Ik zou heel graag willen
stemmen en willen
meedoen met de
kinderverkiezingen.

16

vul in:............................................................................................................................................

Ik zou echt nooit stemmen
willen tellen want dan
werk je tot half 3 ‘snachts
en daar heb ik geen zin in
want ik houd van slapen.
prodemos 17
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Kleur de blauwe woorden. Ze staa
n soms van
voor naar achter of van boven naar
beneden!
De letters die je overhoudt vormen
een woord.
Weet jij welk woord?

ver
? kiezingen

Het
Geld
verdeel
spel

Om de vier jaar zijn er verkiezin
gen voor
de Tweede Kamer. Soms moeten
de kiezers
eerder naar de stembus. Als de partij
en in
de regering niet langer met elka
ar willen
samenwerken bijvoorbeeld. Dan is
er een crisis.
De minister-president biedt de kon
ing zijn
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aan. Er komen dan
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NATUUR € ....................
omdat: ........................
........................

nieuwe
stem mag

verkiezingen, waarbij iedereen zijn

uitbrengen.

...........

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

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

5%
ereen en
d
e
i
n
va
en
Ik zou geld nem n.
le
ijn
van z rlijk verde
dat ee

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

150
Zetels
150
Zetels
Er staan
150
stoelen in de Tweede Kamer.

staan
150woord:
stoelenzetels.
in de Na
Tweede
MetEreen
deftig
de Kamer.
Met
een
deftig
woord:
zetels.
Na
de verkiezverkiezingen wordt uitgerekend hoeveel
ingen(%)
wordt
procent
procent
vanuitgerekend
de stemmenhoeveel
iedere politieke
(%)
van
de
stemmen
iedere
politieke
partij
partij heeft gehaald.
heeft gehaald.

Hoeveel
zetels
per
partij?
zetels
per
partij?
NietHoeveel
elke partij krijgt
evenveel
stemmen.

Van 15 tot 17 maart gaan ongeveer
10 miljoen mensen stemmen. Er zijn
150 zetels te verdelen. Hoeveel mensen
moeten er op jou stemmen als je in de
Tweede Kamer wilt komen?
...............................................................
...............................................................

18

Ik zou best in de politiek
willen, maar dan wel
als bijbaantje.

ARME LANDEN € .............
omdat: ........................
........................

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

elke partij
evenveel
De Niet
ene partij
krijgtkrijgt
dus meer
zetelsstemmen.
dan de
De
ene
partij
krijgt
dus
meer
zetels dan de
andere partij. Alle 150 Tweede Kamerleden
andere
partij. Alle 150 Tweede
samen
vertegenwoordigen
het volkKamerleden
samen
vertegenwoordigen
het volk (17 miljo(17 miljoen mensen).
en mensen).

Reken uit!

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

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

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

SOCIALE ZAKEN € ...........
omdat: ........................
........................

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

Vul in en teken
hier wat jij
belangrijk vindt.

................ € ...................
omdat: ........................
........................
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woorden
Als ze moeilijke
moet je
gebruken ...dan
bij taal.
beter opletten

Wie is wat?
Trek een lijn van een woord naar de goede zin.

…Dat zijn hulpministers.
Ze mogen niet meevergaderen
in de ministerraad.

Regering
Kabinet

…Dit zijn de ministers en de koning.

Ministerraad
…Hier overleggen de ministers.
Dat doen ze elke vrijdag.

…Dat zijn de ministers
en de staatssecretarissen.

Bonusvraag

en nog eens
en na de verkiezing
Reken deze somm
nu anders?
jn de antwoorden
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Reken uit

ja

Staatssecretarissen

20

?
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e
t
wordt he

nee

niet in 2021!

D66
1. VVD, CDA, CU,
SGP
2. VVD, CDA, PVV,
PvdD
dA, ChristenUnie,
3. GL, D66, SP, Pv
GL
4. VVD, CDA, D66,
, PvdA, PvdD
5. CDA, D66, SP, GL
50PLUS, FvD
6. VVD, CDA, PVV,

Het was laatst in het nieuws dat
vrouwen minder verdienen dan
mannen, terwijl ze evenveel werken.
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1.

gsspelletje
s op
ekamer.nl/
spelletjes

https://derd

10.

Ik ben tegen
vriendjespolitiek, maar
voor deze hamburger!

Ik vind dat je op je 16e
al moet kunnen
stemmen.

Antwoorden

PAGINA 21
Wordt het een wet?
1. NEE (75)
2. NEE (74)
3. NEE (65)
4. JA (85)
5. JA (79)
6. JA (77)

22

Meer weten
de Tweede over
Kamer?
Doe de verk
iezin

7. Hoeveel zetels moet je
hebben voor een meerderheid
in de Tweede Kamer?
A. De helft van 100 (=50) + 1 = 51
zetels
B. De helft van 150 (=75) + 1 = 76 Wat betekent het woord
‘motie’?
zetels
A. opdracht aan de minister
C. De helft van 150 = 75 zetels
B. Iemand onderbreken
C. ontslag nemen

Kloppen deze stemregels?
1. Waar
2. Niet waar
3. Waar
4. Niet waar
5. Waar
6. Waar
7. Niet waar
8. Niet waar
9. Niet waar
10. Waar

Wat zijn staatssecretarissen?
A. Zij helpen de ministers in de
Tweede Kamer, bijvoorbeeld
door koffie te halen.
B. Dat zijn hulpministers.
C. Zij schrijven alles op wat er in
de Tweede Kamer wordt gezegd.

7.

9.

Tweede Kamerleden
maken wetten en…
A. controleren het volk.
B. controleren de
volksvertegenwoordiging.
C. controleren het kabinet.

PAGINA 19
GELDVERDEELSPEL
Afgerond budget 2018
Leger 8 miljard
Natuur 1 miljard
Veiligheid 10 miljard
Sport & cultuur 2 miljard
Zorg 77 miljard
Arme landen 2 miljard
Scholen 35 miljard
Sociale Zaken 80 miljard
Vervoer 8 miljard
Totaal 223 miljard
(post ‘overig’ (54 miljard)
niet meegeteld)

4.

6. Hoe oud moet je zijn om te
mogen stemmen?
A. 18 jaar of ouder
B. 21 jaar of ouder
C. 25 jaar of ouder

ALS DIT EEN
STEMEXAMEN WAS,
DAN WAS JE NU
GESLAAGD!

PAGINA 18
Woordzoeker
Antwoord:
verkiezingsuitslag

Waar wordt het meeste geld
aan uitgegeven?
A. Zorg
B. Onderwijs
C. Veiligheid

6.

TIP OM EEN GROTE
BURGER TE WORDEN: IN
DIT DOEBOEK VIND JE
HET ANTWOORD OP DE
VRAGEN.

PAGINA 10, 11
Wat willen de politieke
partijen?
VVD: Mark Rutte
PVDA: Lilianne Ploumen
SP: Lilian Marijnissen
CDA: Wopke Hoekstra
D66: Sigrid Kaag
PVV: Geert Wilders
ChristenUnie: Gert-Jan Segers
GroenLinks: Jesse Klaver
SGP: Kees van der Staaij
PvdD: Esther Ouwehand
50PLUS: Liane den Haan
DENK: Farid Azarkan
FvD: Thierry Baudet

3.

De regering van ons land
bestaat uit:
A. de Eerste en de Tweede Kamer.
B. de ministers en de
staatssecretarissen.
C. de ministers en de koning.

Voordat een wet
is aangenomen…
A. moet hij eerst langs de
Tweede Kamer en daarna langs
de Eerste Kamer.
B. moet hij eerst langs de Eerste
Kamer en daarna langs de
Tweede Kamer.
C. Moet hij eerst langs de
Tweede Kamer en daarna langs
de Eerste Kamer en ten slotte
nog een keer langs de Tweede.

PAGINA 22
Wat voor burger ben jij?
1. B
2. C
3. A
4. B
5. C
6. A
7. B
8. A
9. C
10. A

De ministers...
A. zijn lid van de Tweede Kamer.
B. zijn lid van de Tweede Kamer,
maar ze mogen niet stemmen.
C. zijn geen lid van de Tweede
Kamer.

5.

1 tot 5 GOED

6 tot 7 GOED

Reken uit!
• 66.666
• 30
• 5 miljoen + het aantal stemmen voor 1 zetel = 5.066.666

2.

8.

JIJ WEET VEEL!
JAMMER DAT JE
NOG NIET
MAG STEMMEN.

MEDIUM
BURGER

PAGINA 16
Rebus
In de grondwet staat dat elke
Nederlander vanaf achttien
jaar mag stemmen voor de
Tweede Kamerverkiezingen.

Om Tweede Kamerlid
te worden…
A. moet je naar de universiteit
geweest zijn.
B. moet je je bij een politieke
partij aansluiten.
C. moet je 21 jaar zijn.

7 tot 10 GOED

SMALL
BURGER

PAGINA 4
Leve de democratie!
1. Tweede Kamerverkiezingen
2. 18
3. Tweede Kamer
4. 150
5. alcohol
6. rijden
7. geld
8. democratie
9. mening
10. politiek

ER

KINGSIZE
BURGER

PAGINA 7
Spreek jij
Tweede Kamerees?
1b 2a 3e 4c 5f 6d

RG
WAT VOOR BU

B E N J I J?
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KINDERVERKIEZINGEN
wat stemt jouw school?
Jij bent nog geen 18, dus je mag nog niet
stemmen. Behalve… als je meedoet aan de
Kinderverkiezingen! Vraag aan je juf of meester
om jouw school in te schrijven voor de

Kinderverkiezingen. Dat is gratis. Je kunt dan met
je klas een echt stembureau inrichten en stemmen.
En de uitslag van jouw school telt mee voor de
totale uitslag van de Kinderverkiezingen 2021!

BASISONDERWIJS Je kunt nog veel meer doen:
Democracity en Kindergemeenteraad. Kinderen bouwen hun
ideale stad of werken aan een
plan voor hun gemeente.
Locatie: het gemeentehuis.

www.derdekamer.nl is een
website met informatie,
filmpjes en spelletjes over
de Eerste Kamer en de
Tweede Kamer.

OVER PRODEMOS
ProDemos is het ‘Huis voor democratie en
rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de
spelregels van de politiek zijn en hoe je zelf
invloed uit kunt oefenen.
ADRES
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag
T 070-7570200
info@prodemos.nl
www.prodemos.nl

Op www.prodemos.nl staat
heel veel lesmateriaal over
democratie en rechtsstaat, voor
concrete en levendige lessen.
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