
 

 

 

Thema's voor docenten: Wie is de baas 

Heeft u geen tijd om het hele lespakket in de klas te behandelen? Hieronder 

vindt u links naar informatie op derdekamer.nl en andere sites over het thema 

"Wie is de baas?". Bekijk deze pdf op een tablet of pc dan kunt u de links 

eenvoudig openen door er op te klikken. 

Handboeken politiek 

- Uitleg en vragen over "Wie is de baas?" uit Handboek politiek 1  

 

Filmpjes 

bekijk het filmpje Deel 1: Wie is de Baas? (5.06 minuten)  

bekijk het filmpje : Onze volksvertegenwoordigers (3.49 minuten)  

bekijk het filmpje : Hoe werkt de Eerste Kamer? (4.06 minuten) 

bekijk het filmpje : De Tweede Kamer aan het werk (4.47 minuten) 

Hoe werkt de politiek? 

Onderstaande links geven meer informatie over de plaats van de Eerste en 

Tweede Kamer in de politiek en wie er in het kabinet en wie er in de regering 

zitten. 

Speel de puzzel "Hoe werkt de politiek" 

Speel het spel verschillen memory 

lees meer over de verschillen tussen de Eerste en Tweede Kamer 

Eerste Kamer 

Onderstaande links geven meer informatie over de taken en rechten van de 

Eerste Kamer. 

Lees meer over de rechten van de Eerste Kamer 

Lees meer over de taken van de Eerste Kamer 

Lees meer over de soorten vergaderingen van de Eerste Kamer 

Tweede Kamer 

Onderstaande links geven meer informatie voer de taken en rechten van de 

Tweede  Kamer. 

Lees meer over de taken van de Tweede Kamer 

https://derdekamer.nl/wp-content/uploads/Thema-voor-Docenten-Handboek-Politiek-1-Hoofdstuk-Wie-is-de-baas-augustus-2018.pdf
https://youtu.be/Cx0KGgEs8LE
http://youtu.be/D_8g68SJl90
http://youtu.be/An_BL70GPrI
https://youtu.be/19oyuULgV8c
http://www.derdekamer.nl/Hoe-werkt-politiek?full_screen=true
http://www.derdekamer.nl/games/memory?full_screen=true
http://www.derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/verschil-tussen-de-eerste-en-de-tweede-kamer
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-eerste-kamer/rechten-eerste-kamer/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-eerste-kamer/taken-eerste-kamer/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-eerste-kamer/vergaderen-in-de-eerste-kamer/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-tweede-kamer/taken-tweede-kamer/


Lees meer over de rechten van de Tweede Kamer 

Lees meer over de soorten vergaderingen van de Tweede Kamer 

Regering en kabinet 

Lees wie in de regering zitten 

Lees wie in het kabinet zitten 

Lees wat een minister doet 

Bekijk de foto's van de ministers 

Lees wat een staatssecretaris doet 

Bekijk de foto's van de staatssecretarissen 

Lees meer over de rol van de koning in de regering 

Uitleg over alle moeilijke woorden vindt u in de woordenlijst. 

versie: 14 augustus 2018. 

 

https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-tweede-kamer/rechten-tweede-kamer/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-tweede-kamer/vergaderen-in-de-tweede-kamer/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-regering/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-regering/het-kabinet/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-regering/de-ministers/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-regering/de-ministers/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-regering/de-staatssecretarissen/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-regering/de-staatssecretarissen/
https://derdekamer.nl/hoe-werkt-de-politiek/de-regering/de-koning/
https://derdekamer.nl/woordenlijst/

