Wat is de Tweede Kamer?
Korte omschrijving werkvorm:
Wat is de Tweede Kamer? Op tv heeft iedereen vast wel eens de blauwe zetels gezien. Maar
wie bepaalt eigenlijk wie er op de blauwe zetels mogen zitten? En wat doen al die mensen
daar de hele dag? In deze werkvorm krijgen de leerlingen eerst informatie over de Tweede
Kamer door een filmpje te bekijken. Ook kunnen ze een korte leestekst gebruiken. Daarna gaat
u een quiz met ze spelen met vragen over de Tweede Kamer.
Leerdoelen:
 De leerlingen leren dat er 150 mensen in de Tweede Kamer zitten. Deze mensen
worden gekozen door het volk.
 De leerlingen leren dat de Tweede Kamer wetten maakt en de regering controleert.
Benodigdheden:
 Filmpje “Nederland is een democratie”, gemaakt door de NTR
Dit filmpje is te vinden op het YouTube-kanaal van ProDemos:
http://www.youtube.com/user/ProDemosDenHaag




Leestekst over de Tweede Kamer (pagina 2 in dit document)
Quizvragen en antwoorden (pagina 3 in dit document)
Een stapel rode en groene vellen papier

Duur:
30 minuten
Handleiding:
1. Vertel de leerlingen dat u een quiz met ze gaat spelen over de Tweede Kamer. Daarvoor is
natuurlijk wel eerst wat voorbereiding nodig. U legt uit dat ze eerst een filmpje te zien
krijgen en dan een tekst gaan lezen. In het filmpje en in de tekst zit veel informatie over de
Tweede Kamer. Als ze goed opletten, dan gaan ze straks goed scoren tijdens de quiz!
2. U laat aan de leerlingen het filmpje Nederland is een democratie zien. Dit is een hele korte
animatie (1.14 minuten) van de NTR. Dit filmpje vertelt in een paar zinnen wat een
democratie is en hoe de leden van de Tweede Kamer worden gekozen.
3. Daarna deelt u de leestekst aan de leerlingen uit. Lees de tekst klassikaal. U kunt de tekst
voorlezen of u vraagt de leerlingen één voor één een zin voor te lezen.
4. Speel vervolgens de quiz met de leerlingen. Vraag alle leerlingen om te gaan staan. U leest
één voor één een aantal stellingen voor aan de leerlingen. Elke stelling kan goed of fout
zijn.
5. De leerlingen bedenken bij elke stelling of het goed of fout is:
 Goed = groen papier in de lucht steken
 Fout = rood papier in de lucht steken
6. Leerlingen die het goede antwoord geven mogen blijven staan. Leerlingen die het
verkeerde antwoord geven gaan zitten. Er blijft vanzelf één winnaar over. Als er bij de
laatste vraag nog meerdere leerlingen staan, dan stelt u de schattingsvraag.
 Variant: U kunt de quiz ook twee keer doen. In de eerste ronde mag iedereen
meedoen tot het einde. Daarna stelt u alle vragen nog een keer en vallen er wel
steeds leerlingen af.
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Leestekst
De Tweede Kamer
Nederland is een democratie. In een democratie zijn alle mensen samen de baas. Wij
kiezen wie er in de Tweede Kamer komen.
Er zijn maar 150 plaatsen in de Tweede Kamer. Je moet dus genoeg stemmen krijgen
om in de Tweede Kamer te komen. Er zijn ongeveer 63.000 stemmen nodig voor één
plek in de Tweede Kamer. Deze plek noemen we een zetel.
Niet elke partij krijgt evenveel stemmen. De ene partij krijgt dus meer zetels dan de
andere partij. Maar alle 150 Tweede Kamerleden vertegenwoordigen het volk.
Wat doet de Tweede Kamer?
1. De leden van de Tweede Kamer maken wetten
Wetten zijn regels voor ons land. Meestal bedenkt de
Tweede Kamer de wetten niet zelf. De meeste wetten
worden door de regering bedacht. De regering is het
bestuur van ons land. Daarin zitten de ministers. Als de
regering een wet heeft bedacht, dan gaat de Tweede
Kamer praten over de wet. Als de meerderheid van de
Tweede Kamer een plan goed vindt, dan wordt het plan
een wet. Dus meer dan 75 Tweede Kamerleden moeten
het plan goed vinden.
2. De leden van de Tweede Kamer controleren de
regering
Tweede Kamerleden kijken ook of ministers hun werk goed doen. De minister moet
zorgen dat de wetten goed worden uitgevoerd. De Tweede Kamer controleert dit. Als
Tweede Kamerleden vinden dat een minister zijn werk niet goed doet, dan kunnen ze
hem wegsturen.
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Quizvragen
1. Er wonen 5 miljoen mensen in Nederland.
a. Goed
b. Fout
2. Er wonen ongeveer 17 miljoen mensen in Nederland.
a. Goed
b. Fout
3. In een democratie beslist de minister-president alles alleen.
a. Goed
b. Fout
4. In een democratie mogen alle mensen meedenken over belangrijke beslissingen.
a. Goed
b. Fout
5. Alle Nederlanders vanaf 12 jaar mogen stemmen wie er in de Tweede Kamer komen.
a. Goed
b. Fout
6. In de Tweede Kamer zitten 150 mensen.
a. Goed
b. Fout
7. In de Tweede Kamer staan blauwe stoelen. Een ander woord voor stoel is zetel.
a. Goed
b. Fout
8. Alle Nederlanders mogen meestemmen over nieuwe wetten.
a. Goed
b. Fout
9. De Tweede Kamer beslist over nieuwe wetten.
a. Goed
b. Fout
10. De Tweede Kamer controleert het werk van de ministers.
a. Goed
b. Fout
11. Het gebouw van de Tweede Kamer staat in Utrecht.
a. Goed
b. Fout
12. Het gebouw van de Tweede Kamer staat in Den Haag.
a. Goed
b. Fout
Schattingsvraag:
Hoeveel politieke partijen zitten er in de Tweede Kamer?
Antwoord: 11
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