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Thema 1 - voor de leerling

Prinsjesdag
1.

Bekijk filmpje 1: Prinsjesdag. Ga naar derdekamer.nl > Filmpjes > Filmpjes bij het lespakket 1
Derde Kamer Handboek politiek deel 1: Prinsjesdag (5.28 min)

2. Ga nu naar derdekamer.nl > Lesmateriaal > Download lespakket > Handboek 1 invulbaar (april 2020)
handboek 1
Ga naar thema 1 – Prinsjesdag blz. 6
3. Je hebt nu 15 minuten de tijd om opdracht 1 t/m 8 van thema 1 in het Handboek Politiek te maken.
(het onderdeel In debat vervalt inclusief de vragen hierover)
4. Nu kun je zelf of door iemand anders je antwoorden nakijken.
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Thema 1 - nakijkblad met antwoorden

Prinsjesdag
1.

Waarom denk je dat het ‘de troonrede’ heet?
Omdat de koning op een troon zit terwijl hij het voorleest.

2. Wie schrijft de tekst van de troonrede?
| De koning
z De minister-president
3. Kruis op de foto het gebouw aan waar de koning de troonrede voorleest.
Leerlingen kruisen de Ridderzaal aan.
4. Hoe heet dit gebouw?
De Ridderzaal
Bonus Weet je ook hoe de andere gebouwen heten?
Links op de foto is de Eerste Kamer te zien.
Rechts op de foto is een deel van de Tweede Kamer te zien.
5. Wat wil dat zeggen, volksvertegenwoordiging?
Dat is een groep mensen die gekozen is door de inwoners van het land, en die namens
hen beslissingen neemt.
6. Hoeveel mensen herken je op onderstaande foto? Schrijf ook hun namen op als je deze weet.
Eigen antwoord. Leerlingen kunnen de naam van de koning, van de minister-president en
van de andere ministers noemen.
Huidige leden van de regering v.l.n.r. op de foto (juni 2018): Arie Slob, Sigrid Kaag, Eric Wiebes,
Kajsa Ollongren, Ank Bijleveld, Mark Rutte, Ingrid van Engelshoven, koning Willem-Alexander, Wopke
Hoekstra, Hugo de Jonge, Cora van Nieuwenhuizen, Carola Schouten, Wouter Koolmees, Ferdinand
Grapperhaus, Sander Dekker, Bruno Bruins. Halbe Zijlstra staat wel op de foto, maar is ondertussen
geen minister meer. Stef Blok is nu de minister van Buitenlandse Zaken, maar staat niet op de foto.
7. Wat staat er in de Miljoenennota?
In de Miljoenennota staan de belangrijkste plannen van de regering op een rijtje.
Ook staat er waarom de regering geld aan die plannen wil uitgeven.
8. Welke minister denk je dat de Miljoenennota schrijft?
| De minister-president
z De minister van Financiën
Tip:
De troonrede wordt op Prinsjesdag live uitgezonden door de NOS tussen 13.00 en 14.00 uur.
Terugkijken via www.nos.nl kan natuurlijk ook. Dit is link van de troonrede van vorig jaar (2019)
Troonrede 2019 (18.36 min)
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Thema 2 - voor de leerling

De baas in nederland
1.

Wie is volgens jou de baas in Nederland?
Bekijk filmpje 2: Wie is de baas?
Ga naar derdekamer.nl > Filmpjes > Filmpjes bij het lespakket 1
Derde Kamer Handboek Politiek deel 1: De baas in Nederland (5.05 min)

2. Ga nu naar derdekamer.nl > Lesmateriaal > Download lespakket > Handboek 1 invulbaar (april 2020)
handboek 1
Ga naar thema 2 – De baas in Nederland blz. 20
3. Je hebt nu 15 minuten de tijd om opdracht 1 t/m 5 van thema 2 in het Handboek Politiek te maken.
(het onderdeel In debat vervalt inclusief de vragen hierover)
4. Nu kun je zelf of door iemand anders je antwoorden nakijken.
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Thema 2 - nakijkblad met antwoorden

De baas in nederland
1.

Kies uit de woorden hieronder. Schrijf ze op de juiste plaats.
STATEN-GENERAAL / KAMER / VOLK / NAMENS / EERSTE / VERTEGENWOORDIGERS /
MILJOEN / DEMOCRATIE
DEMOCRATIE betekent dat het VOLK beslist. Maar als alle 17 MILJOEN inwoners van Nederland
dat zouden doen, wordt het een bende. Daarom kiezen we een aantal mensen die NAMENS het
Nederlandse volk besluiten mogen nemen. Deze mensen zitten in de EERSTE Kamer en de Tweede
KAMER, oftewel in de STATEN-GENERAAL. Eigenlijk zijn deze Kamerleden de VERTEGENWOORDIGERS
van de mensen in Nederland, dus ook van jou.

2. Uit hoeveel leden bestaan de Staten-Generaal?
225 (150 + 75)
3. Waarom is het belangrijk dat Kamerleden goed weten wat er gebeurt in Nederland?
Dan kunnen de Kamerleden beter controleren of het kabinet de plannen goed uitvoert. En daardoor
weten ze beter wat mensen in het land willen, en kunnen ze betere beslissingen nemen.
4. Wie mag wat?
Welke taken hebben alle Kamerleden? Kleur deze groen.
Kleur de rechten die alléén de Tweede Kamer heeft blauw

Goedkeuren
of afkeuren
van plannen
van de regering

Zelf met
plannen
komen voor
Nederland
Controleren
van de
regering

Wijzigingen
aanbrengen in
een plan van
de regering
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Thema 2 - nakijkblad met antwoorden

5. Zoek de verschillen

• Schilderij Willem II
• interruptiemicrofoon
• Nederlandse vlag ontbreekt
• geen stoelen in vak K
• vloerbedekking andere kleur
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Thema 3 - voor de leerling

Verkiezingen
1.

Bekijk filmpje 3: Verkiezingen?
Ga naar derdekamer.nl > Filmpjes > Filmpjes bij het lespakket 1
Derde Kamer handboek Politiek deel 1: Verkiezingen (5.33 min)

2. Ga nu naar derdekamer.nl > Lesmateriaal > Download lespakket > Handboek 1 invulbaar (april 2020)
handboek 1
Ga naar thema 3 – Verkiezingen blz. 30
3. Je hebt nu 15 minuten de tijd om opdracht 1 t/m 6 van thema 3 in het Handboek Politiek te maken.
(het onderdeel In debat vervalt inclusief de vragen hierover)
4. Nu kun je zelf of door iemand anders je antwoorden nakijken.Nu kun je zelf of door iemand
anders je antwoorden nakijken.
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Thema 3 - nakijkblad met antwoorden

Verkiezingen
1.

Hoe oud moet je zijn om in Nederland te mogen stemmen?
18 jaar of ouder.

2. Hoe oud moet je zijn om zelf Kamerlid te kunnen worden?
18 jaar of ouder.
3. Waarom zijn er verschillende politieke partijen in Nederland?
Omdat niet iedereen hetzelfde belangrijk vindt of dezelfde doelen wil bereiken.
Er zijn verschillende partijen die allemaal andere ideeën hebben over hoe het land
bestuurd moet worden.
4. In de Eerste Kamer en Tweede Kamer zitten mensen van verschillende politieke partijen.
Noem bij iedere partij een Kamerlid. Voor een actueel overzicht van de leden zie:
www.derdekamer.nl
www.eerstekamer.nl of
www.tweedekamer.nl.
5. Hoeveel zetels moeten deze samenwerkende partijen minimaal hebben om een meerderheid
te kunnen vormen in de Tweede Kamer?
Minimaal 76 zetels.
6. Als de nieuwe regering gevormd is, wordt er altijd een foto gemaakt op het bordes.
Alle ministers mogen dan samen op de foto. Wie staat er nog meer op de foto?
De koning.
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Thema 4 - voor de leerling

Democratie
1.

Bekijk filmpje 4: Democratie
Ga naar derdekamer.nl > Filmpjes > Filmpjes bij het lespakket 1
Derde Kamer Handboek Politiek deel 1: Democratie (4.45 min)

2. Ga nu naar derdekamer.nl > Lesmateriaal > Download lespakket > Handboek 1 invulbaar (april 2020)
handboek 1
Ga naar thema 4 – Democratie blz. 40
3. Je hebt nu 15 minuten de tijd om opdracht 1 t/m 5 van thema 4 in het Handboek Politiek te maken.
(het onderdeel In debat vervalt inclusief de vragen hierover)
4. Nu kun je zelf of door iemand anders je antwoorden nakijken.
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Thema 4 - nakijkblad met antwoorden

Democratie
1.

Wie was de eerste Nederlandse koning?
Koning Willem I.

2. Wie is wie?
Op de linkerfoto staat (Johan Rudolph) Thorbecke.
Op de rechterfoto staat Koning Willem II.
3. Wie mochten er na de verandering van de grondwet in 1848 stemmen?
Kruis aan. Meerdere antwoorden kunnen goed zijn.
z Een rijke man van 70 jaar
| Een rijke vrouw van 53 jaar
| Een arme man van 25 jaar
| Een rijke man van 18 jaar
z Een rijke man van 26 jaar
| Een arme vrouw van 40 jaar
4. In welk jaar kregen vrouwen stemrecht?
In 1919.
5. Los de rebus op.
Algemeen kiesrecht.
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Thema 4 - nakijkblad met antwoorden

Kruiswoordpuzzel
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Hoe noemen we de Eerste en Tweede Kamer samen? ... Generaal
Staten

2. Welke Kamer wordt sinds 1848 door het volk gekozen?
Tweede
3. Wie schreef de nieuwe Grondwet?
Thorbecke
4. Hoe noem je het als het volk de baas is?
Democratie
5. De koning benoemde tot 1848 de leden
van de Eerste...
Kamer
6. Wat was de voornaam van de eerste Nederlandse koning?
Willem
7. Welke wet moest in 1848 veranderd worden?
Grondwet
Welk woord lees je in de grijze balk?
Stemmen
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