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Kiezen en delen

Kiezen is iets dat je dagelijks honderden keren doet. Kiezen is 

beslissen of je iets wel of niet doet. Kiezen is ook de basis van 
onze democratie. Het volk beslist en van dat volk maak jij deel 
uit. En je hebt de mogelijkheid deel te nemen aan de politiek. 

Als kiezen leidt tot overtreding van wat het volk heeft beslist, dan 
is er de rechtspraak die je er als burger op afrekent. 

In deze module leer je de grondbeginselen van de politiek. 
Je verkent het politieke landschap en je ontwikkelt politieke 
vaardigheden om als burger actief te zijn in je eigen omgeving 
en in de maatschappij. Einddoel is een zelfbewust burger te 
worden die actief meedenkt en meedoet in de maatschappij.

Deze module bevat de volgende hoofdstukken:
1  Wegwijs in de politiek
2 Participatie en invloed burgers
3 De burger en zijn rechten
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Wat ga je doen?

Je werkt in deze module van Route Burgerschap aan:

-  je bereidheid om de samenleving met anderen vorm en 

inhoud te geven;

- je kennis van de werking van democratie en politiek;

- je kennis van de wijze waarop de democratie is ingericht;

-  je kennis van het juridische stelsel dat in Nederland 

bestaat;

- je kennis van wetgeving.

Wat leer je?
Je leert :

- hoe je volwaardig lid van de samenleving wordt;

- welke maatschappelijke problemen er zijn die om een oplossing vragen;

- welke opvattingen er bestaan en belangen spelen bij het oplossen ervan;

-  de kenmerken van de parlementaire democratie, de rechtsstaat en het 

rechtssysteem;

- hoe je zelf kunt bijdragen aan het oplossen van problemen;

- wetten en regels die het samenleven mogelijk maken.
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Politiek, wat moet ik daar nu mee? Die gedachte is niet vreemd. Maar het 

antwoord op je vraag is: alles! Politiek is het maken van keuzes en die keuzes 

maak jij, samen met al je medeburgers.

Die keuzes maak je voor je straat, je buurt, je wijk, je dorp, je stad, je provincie, 

je land en zelfs voor het werelddeel waarin je woont. Jij beslist mee over hoe 

de samenleving wordt georganiseerd.

Er moeten keuzes gemaakt worden in welke voorzieningen er moeten zijn; 

keuzes in hoe we met elkaar omgaan en welke regels we daarbij laten gelden. 

Die keuzes kunnen we eens in de zoveel tijd kenbaar maken bij verkiezingen. 

Bij verkiezingen kies je iemand die jouw keuze vertegenwoordigt en ermee aan 

het werk gaat. Zo iemand noem je een volksvertegenwoordiger.

Dit hoofdstuk biedt je inzicht in maatschappelijke problemen en keuzes die 

daarin mogelijk zijn. 

1 Wegwijs in de politiek
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1 De jeugd van tegenwoordig

Een dure les
Voor het eerst een eigen inkomen; het 
betekent voor mbo-leerlingen ook de eerste 
schulden. Een interview met Mo, 2e leerjaar 
MBO.
Hoe is jouw schuld ontstaan? ‘Ik gaf meer uit 
dan er binnen kwam’. Mijn ouders hebben me 
opgevoed met goede normen en waarden, 
maar ze wisten niet wat er buiten gebeurde. 
Ondertussen zag ik mijn vrienden met 
schoenen van 250 euro en dure telefoons. Dat 
wil ik ook. Veel jongens deden uit jeugdigheid 
dingen die niet mochten en die veel geld 
opleverden. Tja, en als geld snel komt, geef 
je het ook gemakkelijk uit. Zo belde ik voor 
600 euro in de maand en ging veel uit. Ik 
stond rood bij de bank. Als ik een brief kreeg 
dat ik mijn saldo moest aanvullen, opende ik 
een nieuw krediet bij een andere bank. Toen 
ik anderen dingen zag doen die ik niet wilde, 
besefte ik dat ik keuzes moest maken. Ik 
vertelde mijn familie van mijn schulden. Mijn 

broers leenden me geld, zodat ik schulden 
kon aflossen. Ik heb een tijd gepokerd 
voor geld, op internet en in kelders van 
koffiehuizen. Veel gewonnen, maar nog meer 
verloren. Pas toen ik ging werken leerde ik de 
waarde van het geld kennen.’

‘Ik werk vaak ‘s nachts en in het weekend. Zo 
verdien ik dubbel. Ik lijk soms een kluizenaar. 
Ik ga vanuit werk of school naar huis. Werk is 
vaak moeilijk combineren met school. Ik heb 
meegemaakt dat leerlingen meteen weggaan 
als ze worden gebeld door hun werkgever. 
Vooral McDonalds schijnt daar duidelijk in te 
zijn. Voor jou tien anderen zeggen ze dan. Ik 
heb nog maar een paar vrienden, vroeger had 
ik er veel meer. Mijn studie is belangrijk voor 
me, maar ik ben vaak moe in de les. Het was 
een dure les, maar ik heb geleerd van mijn 
fouten’.

Mo, 19 jaar, 2e leerjaar MBO

Ruzie thuis, geldnood, een stukgelopen relatie, slechte schoolprestaties, ziekte. Je kent 
het wel. Wat houdt jou bezig? Waar maak jij je druk om? 
Gaat het minder goed op school, dan praat je met je mentor. Is je relatie stukgelopen, dan 
ga je op zoek naar een nieuwe. Zit je in geldnood, dan kun je gaan voor een bijbaantje of 
je hosselt hier en daar wat. Ben je ziek? Rustig aandoen en beter worden.
In alle gevallen onderneem je iets om je situatie te verbeteren. 
Je kiest voor een oplossing. En vaak slaag je daar ook in.

Probleem: een situatie die je als ongewenst en veranderbaar beschouwt

1 Waar maak jij je druk/zorgen over? Waar zou jij graag iets in willen veranderen?
 Vul de checklist hieronder in. Doe dat in de kolom ‘C’.

Vul voor ieder thema in: 1 = nooit, 2 = een beetje, 3 = best wel vaak of 4 = voortdurend
Je mag aanvullend ook eigen thema’s toevoegen.

Thema C O Thema C O
Liefde/relatie Verslaving 

Uiterlijk Discriminatie/uitsluiting

Gezondheid/de lijn (zinloos) Geweld

Toekomst/loopbaan/carrière Terrorisme (dreiging terreur)

School- en studieprestaties Godsdienst/geloven

Problemen thuis Geld/schulden

Verveling Vriendschap/relatie

Milieu/leefomgeving Veiligheid

Eenzaamheid Privacy

Pesten Oorlog

Overlast, agressief gedrag Arm en rijk 

Vluchtelingenprobleem Racisme

Dood en rouw Pensioen later

Epidemieën, zoals corona, e.d.  
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Niet ieder mens is even goed in het maken van juiste keuzes. Dan kan het zijn dat een 
probleem meer wordt dan een probleem, onoplosbaar lijkt en je boven je hoofd groeit.

2  Hoe zijn Mo’s schulden ontstaan? Lees de openingstekst, blz. 4, par. 1.
Welke drie oorzaken geeft hij daarin aan?

 
  

Schulden 
In Nederland heeft 1 op elke 4 jongeren onder de 25 jaar veel schulden, die moeilijk 
zijn af te lossen. Je noemt dat problematische schulden. Mensen lopen achter met 
het betalen van hun hypotheek, zorgkosten, huur, gas, water en licht. Ze proberen 
hun financiële situatie te verbeteren door te bezuinigen. Het aantal huishoudens met 
problematische schulden is in 2020 niet echt toegenomen. Op 1 oktober 2020 waren 
het er ruim 614 duizend, dit is 7% van alle huishoudens. Het Nibud ziet wel een daling 
in het percentage studenten met schulden, zoals roodstand en betalingsachterstanden, 
exclusief studieschuld, van 37 procent naar 28 procent. Mogelijk is de coronapandemie 
hier deels oorzaak van. Ook gaven mbo’ers in de lockdowns minder geld uit dan anders 
en spaarden zij meer.

Vanaf je 18e mag je rood staan, kun je lenen, 
abonnementen afsluiten en kopen op 
afbetaling. De meeste jongeren redden het 
wel met hun geld. Toch staan heel wat 
studenten met schulden in het krijt bij 
schuldeisers zoals bij telefoon providers. Als 
je een mobiel van boven de 250 euro op 

afbetaling koopt, krijg je ook nog een BKR-registratie met alle gevolgen van dien. 
Studenten komen regelmatig geld tekort bij betaling van les-en boekengeld.
De stijl van leven is meestal de oorzaak. Om ‘erbij te horen’ moeten steeds luxueuzere 
en steeds betere smartphones, kleding en accessoires worden aangeschaft. 
Belangrijkste schuldeisers zijn de ziektekostenverzekeraars (1), providers van mobiele 
telefoons (2), en later, twee jaar na je afstuderen, DUO (3) als je een begin maakt met 
de afbetaling van je studieschuld.

3  Een moment waarop onder 
Zo volwassen, zo beleefd

Vroeger was ik leip, ik had schijt
Betaalde rekeningen never op tijd
Ik was leip, je boy was laks
Altijd ging mijn muma op mijn PAKS

Shit, en maar schuilen achter muren van facturen
Deurwaarde wist precies ik werd gesnitsched door 

de buren
Om die nigger vooruit te blijven
Mezelf thuis uit te schrijven

Ik ben veranderd, je boy is gegroeid
Mijn geduld is nu lang als vloei
Niet meer bang voor m’n post of papieren
En ik ben nu dol op internetbankieren

Zo volwassen, zo beleefd
Vroeger was het, altijd feest
Maar die tijd, is nu geweest
Zo volwassen, zo beleefd

De Jeugd van Tegenwoordig

 
jongeren vaak schulden ontstaan 
is wanneer ze op zichzelf gaan 
wonen.

Wie vind jij verantwoordelijk voor 
het leren omgaan met geld?
O ik zelf
O ouders
O school

4  Welke ervaring heb jij met schuld?
O ik heb nooit schulden
O ik heb schulden gehad
O ik heb nu schulden

5   Voor welke van de problemen 
die jij hebt aangegeven in de 
checklist (blz. 4) heb jij een 
oplossing (O) of denkt die te 
kunnen vinden? Kruis die aan in 
de kolom ‘O’.
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2 Maatschappelijke problemen

Veel problemen die zich voordoen in je leven zijn ontstaan door onoplettendheid of 
eigen schuld. Maar wat als van eigen schuld geen sprake is? Of als een probleem voor 
grotere groepen geldt en niet op te lossen is? Dan spreek je van een maatschappelijk of 
sociaal probleem.

Maatschappelijk probleem:  Een probleem dat structureel is, veel voorkomend en 
moeilijk of niet beheersbaar is en de overheid zich ermee 
bemoeit

Structureel
Dat betekent dat het voor langere duur is en dus niet ontstaat maar ook weer snel verdwijnt.
Veel voorkomend
Problemen zijn niet uniek. Grotere groepen hebben er mee te maken.
Onbeheersbaar
Maatschappelijke problemen zijn niet eenvoudig op te lossen. Ze ontstaan zonder dat je 
er vat op hebt.

De overheid
Het probleem heeft de aandacht van de overheid (gemeente, provincie of landelijk) en 
staat op de ‘agenda’.

Voorbeelden van maatschappelijke of sociale problemen:
Jeugdwerkloosheid, analfabetisme, armoede, milieuvervuiling, bureaucratie, criminaliteit, 
discriminatie, eenzaamheid, toenemend geweld, stadsverpaupering, ondervoeding, 
intolerantie, zorgkosten, taalachterstand, vandalisme, schuldenproblematiek, overlast, 
radicalisering, taalachterstand, terrorisme, gokverslaving, hufterigheid, ...

1  Bedenk nog twee problemen die voldoen aan de criteria en die sociale of 
maatschappelijke problemen kunnen worden genoemd.

 
 

Tijdens een economische crisis worden meer mensen in hun bestaan getroffen. 
Ze worden werkloos, maar dat is hen niet aan te rekenen. Op automatisering heb 
je bijvoorbeeld nauwelijks invloed, het overkomt je. Zo sta je op straat en wordt je 
werk overgenomen door de robot. In de zorg gaat steeds vaker gewerkt worden met 
zorgrobots die verzorgers vervangen.

2 Wat maakt deze ontwikkeling noodzakelijk? 

© HarryCock / de Volkskrant

O fabrikanten moeten werk hebben
O zorgaanbieders moeten besparen
O een tekort aan zorgverleners

Gerelateerd
Sociale problemen staan vaak niet op zichzelf, 
maar zijn aan elkaar gerelateerd.

Voorbeeld 1: Iemand die werkloos wordt, verliest zijn inkomen. Dat leidt er vaak toe dat er 
schuld ontstaat omdat de huur of hypotheek niet meer betaald kan worden. Dat kan weer 
leiden tot problemen in de relatie. 

Voorbeeld 2: Problemen thuis kunnen leiden tot drugsgebruik. Voor drugs is geld nodig 
en er kan criminaliteit ontstaan. Criminaliteit leidt weer tot onveiligheid in de buurt.

Zo hebben sociale problemen vaak te maken met andere sociale problemen.  
Dat onderscheidt ze dan ook vaak van persoonlijke problemen. 
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3  Hieronder staan voorbeelden van problemen. Kruis aan welke ervan maatschappelijke 
problemen zijn.

Slecht weer op vakantie Huur is een maand niet betaald

Bejaardenhuizen sluiten Een boete voor door rood rijden

Boekengeld wordt onbetaalbaar Jongeren trekken weg voor Jihad 

Postbezorging wordt beperkt Geen vakantiebaantje te vinden

4  Hieronder staat een stappenschema. Noteer een maatschappelijk probleem en bedenk 
welke maatschappelijke problemen er het gevolg van kunnen zijn.

 
 

 

 

 

 

 

Bron: www.puber-wijzer.nl
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3 Politiek 

Veel mensen denken bij het horen van het woord ‘politiek’ direct aan de regering of aan 
de Tweede Kamer. En trekken dan vaak ook een bedenkelijk of vies gezicht. Politiek is 
niet populair. En desondanks onontkoombaar. Let maar eens op de definitie die voor 
politiek geldt:

Politiek: alles wat met je bestaan als burger te maken heeft.

Alle vraagstukken die zich voordoen wanneer je afspraken wilt maken over hoe je als 
burgers samen wilt leven zijn dus politieke vraagstukken. 

Signalering
Signalen dat er problemen zijn in de samenleving komen vaak in de media onder de 
aandacht van het publiek. Vaak zijn er actieve burgers en belangengroepen die zich 
met een probleem bezighouden. Ze proberen naar oplossingen te zoeken binnen de 
bestaande wetten en regels. Maar het kan zijn dat die oplossing niet gevonden wordt. 
Dan wordt de politiek ingeschakeld.

Agendering
Het is aan het parlement (regering en volksvertegenwoordiging) om het probleem op 
de agenda te zetten (in behandeling te nemen) en op te lossen. Je noemt dat politieke 
besluitvorming. In veel gevallen leidt dat ertoe dat er vragen gesteld worden door 
volksvertegenwoordigers in het parlement. Het sociale probleem wordt daarmee een 
politiek probleem. 
 
Besluitvorming
De oplossing wordt vaak gevonden in het opstellen van nieuwe wetten en regels. Of in 
de aanpassing van bestaande regels.

De meeste vraagstukken ervan zijn verdelingsvraagstukken. Hoe verdeel je rechten, 
plichten, werk, inkomen, huisvesting, enzovoort over de burgers van je samenleving. Wie 
mag iets wel en wie mag iets niet. Als deze vraagstukken niet goed worden aangepakt, 
ontstaat er sociale onrust en ontstaan er sociale problemen. 

Acties van burgers in de buurt
Buurtbewoners zijn het zat. Weer een kind aangereden. Er wordt te hard gereden in 
hun woonwijk waardoor er onveilige situaties ontstaan. Ze willen graag meer drempels 
en een vermindering van de maximumsnelheid en voeren hiervoor actie. Ze schakelen 
de (sociale) media in om bekendheid te geven aan hun wensen. Eigenlijk zijn de 
buurtbewoners ook al bezig met politiek. Ze komen op voor hun belangen (een veilige 
buurt) en proberen die te bereiken via acties. Ze kaarten de kwestie aan bij de politiek 
(de gemeente) via aan brief aan B&W. De kwestie wordt in de gemeente besproken en 
komt als punt op de politieke agenda. Is de gemeente overtuigd van de noodzaak van 
een veilige woonwijk, dan neemt ze een besluit en treft ze maatregelen. De politiek is 
dus gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen. 
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1  Lees de tekst Acties van burgers in de buurt en vul de stappen in die gemaakt worden 
om tot een oplossing te komen. Kies daarvoor achtereenvolgens de volgende begrippen 
uit: veiligheid - brief aan B&W - buurtwensen - besluit - aanrijdingen - maatregelen - 
onveilige situatie - actie - politieke agendering

 
 
 

Politiek probleem:  een situatie die burgers ongewenst vinden en die ze (mede) door 
middel van overheidsingrijpen veranderd willen zien

Algemeen belang 

Uw
mening...

... is belangrijk
voor ons

Een sociaal probleem wordt politiek als de politiek (de 
overheid) zich ermee gaat bemoeien. Politiek moet 
letten op het algemeen belang en moet daarop besluiten 
nemen. Dat valt niet mee want tegengestelde belangen 
zijn er altijd. 

De een wil een parkeerplek voor de deur, de ander een 
natuurpark. Het kan leiden tot burenruzies of zelfs tot 
conflicten en oorlogen tussen landen. 

Waar moet de overheid zich wel en niet mee bemoeien? Politiek is keuzes maken. 
Extra geld voor de een (bijvoorbeeld defensie) betekent veel minder voor de ander 
(bijvoorbeeld armoedebestrijding). 

Belang:  een belang is een voordeel dat je ergens bij hebt

Bij het uitgaan heb je ook te maken met belangentegenstellingen:
Uitgaande jongeren willen plezier maken. Buurtbewoners willen graag slapen. 
Horecaondernemers willen omzet draaien en de politie heeft de taak de openbare orde 
handhaven. Ieder komt op voor z’n eigen belang. Het overheidsgezag meer voor het 
algemeen belang.

2   Stel de overheid moet extra bezuinigen, o.a. omdat de overheid door corona veel geld 
heeft uitgegeven voor financiële ondersteuning van bedrijven. Welke maatregelen vind je 
het meest pijnlijk? 
Geef een waardering aan: 1 = minst pijnlijk, 5 = meest pijnlijk.

1 2 3 4 5

Het minimum jeugdloon wordt met 10 % verminderd.

De duur van uitkering bij werkloosheid wordt tot een 
half jaar beperkt.

Ambtenaren krijgen de komende drie jaar geen 
loonsverhoging meer.

De eigen bijdrage voor de zorg wordt verhoogd naar 
500 euro.

De kinderbijslag vanaf het tweede kind wordt verlaagd.

Ouders moeten meer bijdragen in de kosten van 
kinderopvang van hun kinderen.

De verkeersboetes worden verhoogd.

Er wordt minder geld uitgegeven aan 
ontwikkelingssamenwerking.
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1 2 3 4 5

Bij defensie worden mensen ontslagen en 
gevechtsvliegtuigen verkocht.

De helft van de bestaande verpleeghuizen wordt gesloten.

Plannen voor verkeersprojecten om files op te lossen 
worden niet uitgevoerd.

De BTW wordt verhoogd.

Huizenbezitters krijgen minder belastingvoordeel 
(-aftrek) op hun hypotheekrente.

   
Omgaan met tegenstellingen
Bij het nemen van politieke besluiten is er altijd sprake van tegengestelde belangen en 
visies. Voorbeelden daarvan zijn:
- politieke visies (werk voor alles - natuur voor alles - vrede voor alles - ...)
- geloofs- en levensovertuigingen (islam - christendom - humanisme - ...)
- maatschappelijke posities (werkgevers - werknemers - uitkeringsgerechtigden - ...)

3  Met welke belangen heb je te maken bij  
- afschaffing van het wettelijk minimumloon?

   
  

- verhoging van benzineaccijnzen?

 
 

- afschaffing dubbele nationaliteit?

 
 

- het weren van snorscooters op de fietspaden?

 
 

4  De Nederlandse politieke besluitvorming staat bekend om het poldermodel. Wat houdt 
dat in?
O de regering en volksvertegenwoordiging nemen besluiten in de polder
O besluiten worden altijd bij meerderheid van stemmen genomen
O besluiten worden aangepast tot iedereen het ermee eens is



11

KIEZEN EN DELEN  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 1

4 Democratie 

In Nederland kennen we een democratie. Je 
weet al dat democratie ‘het volk regeert’ 
betekent. Maar als iedere Nederlander zou 
mogen meedoen aan het besluiten nemen, 
zou je daar het hele jaar mee kunnen vullen. 
En aan niets anders meer toe komen. 

Politieke besluiten worden daarom voor ons 
genomen door mensen die wij kiezen om 
ons te vertegenwoordigen. We noemen die 
mensen volksvertegenwoordigers. En onze 
democratie een indirecte democratie.

Zo heeft iedere Nederlander van 18 jaar en ouder zijn eigen vertegenwoordiger in de 
gemeenteraad van je gemeente, in de provinciale staten van je provincie, in de Tweede 
Kamer en in het Europese parlement.

1  Veel landen in de wereld kennen geen democratie.   
Voorbeelden zijn Noord Korea en Wit Rusland. 
Welke regeringsvorm hebben die landen?
O democratie
O patriarchaat
O kalifaat
O dictatuur
 
Bij democratie geldt het principe: one man one vote. Dat betekent dat de stem van iedere 
burger even zwaar telt. Een ander principe van democratie is: de meerderheid beslist, 
rekening houdend met de belangen van de minderheid.

2  De Tweede Kamer telt 150 leden. Hoeveel moeten er ‘voor’ stemmen, wil een besluit 
worden aangenomen?

 

3  Een meerderheid van Tweede Kamerleden vindt dat zigeuners verplicht moeten worden 
het land te verlaten. Waarom zal dit meerderheidsstandpunt toch geen politiek besluit 
opleveren?

 

Vrijheid is voorwaarde 

VRIJHEID
HOEFT NIEMAND JE TE GEVEN
DAAR WORD JE MEE
GEBOREN

In een democratie is het vanzelfsprekend dat alle 
burgers gelijke rechten hebben. Als burger kun je je 
stem laten horen omdat je recht hebt op vrijheid van 
meningsuiting. En je bent vrij om een vereniging op te 
richten, te vergaderen of om te demonstreren. Deze 
vrijheden vormen samen het beginsel van politieke 
vrijheid.

In Nederland ben je vrij om je eigen godsdienst of 
levensovertuiging te kiezen. En je bent ook vrij om 
die godsdienst of levensovertuiging naar anderen 
te tonen, in je eentje of samen met anderen. In een 
gebouw maar ook daar buiten. De Nederlandse staat 
heeft dus niets te zeggen over godsdienst. Kerk 
en staat zijn gescheiden. Zo is dat in het verleden 
afgesproken.
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Vrijheid is niet vanzelfsprekend
Er zijn landen op de wereld waar dat anders is. Zo is het in Frankrijk de burgers verboden 
om op openbare scholen een keppel, kruisje of hoofddoek te dragen.

‘Vrijheid gaat altijd gepaard met verantwoordelijkheid. Vrijheid is je lot in eigen 
handen nemen. Daar moet je je stinkende best voor doen. Jongeren zeggen vaak ‘Ze 
moeten altijd mij hebben, omdat ik allochtoon ben’. Ze denken: ´Ik heb mijn school niet 
afgemaakt, ik heb geen bruikbaar diploma en nu krijg ik geen baan. Dat komt door 
discriminatie. Ik kan er niks aan doen.’  
‘Beste mensen, dát is geen vrijheid, dat is jezelf gevangen zetten. Vrijheid kun je 
verdienen. Door je school af te maken, door een baan te zoeken en door geld te 
verdienen.’

Ahmed Marcouch, 5 mei toespraak voor jongeren

4  Wat bedoelt Marcouch met ‘vrijheid is je lot in eigen handen nemen’? Kies het juiste 
antwoord.
O vrijheid mag je opeisen, want het is een recht
O vrijheid is je lot overlaten in handen van anderen
O vrijheid is een recht dat je verdient als je je plicht doet
O vrijheid is dat je zelf je leven leidt en zelf je toekomst bepaalt

Vormen van directe democratie
Naast onze indirecte democratie zijn er nog andere vormen van democratie die in 
Nederland worden toegepast: referenda, burgerinitiatieven en petities.

Referendum (volksraadpleging) 
Heel af en toe wordt er in Nederland een raadgevend referendum gehouden dat 
wil zeggen dat de raadgeving of het advies niet-bindend is. Om een referendum te 
houden zijn minstens 300.000 handtekeningen nodig. Bij een referendum mogen alle 
Nederlanders van 18 jaar en ouder meedoen aan het nemen van een besluit. Tot nu toe 
zijn er hoofdzakelijk lokale referenda gehouden.

Slechts twee referenda zijn in de afgelopen jaren landelijk gehouden. De ene ging over 
de nieuwe Europese grondwet (2005) en de andere over het associatieverdrag met de 
Oekraïne (2016). Bij beide gehouden referenda stemde een meerderheid tegen. Als het 
referendum over Oekraïne anno 2022 zou zijn gehouden, zou de uitslag dan anders 
zijn geweest? Het kabinet Rutte III besloot in 2018 de Wet Raadgevend referendum in te 
trekken omdat het vond dat deze wet niet aan de verwachtingen had voldaan. De reden 
was dat de uitslag en de interpretatie alleen maar chaos, onduidelijkheid en onvrede 
opleverde.

5  Bedenk twee redenen waarom referenda niet vaak worden gehouden.

 
 

6  Ben je voor of tegen de gekozen burgemeester? Geef argumenten.

  

Burgerinitiatief
Bij een burgerinitiatief kunnen de burgers de volksvertegenwoordigers dwingen een 
bepaald maatschappelijk probleem met voorrang te behandelen. Zo’n initiatief start met 
het inzamelen van handtekeningen. Er zijn er 40.000 nodig om het onderwerp op de 
agenda van de volksvertegenwoordiging te krijgen. 

Petitie 
Een petitie is een verzoekschrift van een groep burgers om de 
overheid een signaal te geven dat actie noodzakelijk is. Een 
petitie moet ontvangen worden (artikel 5 Grondwet) door het 
parlement of gemeente, maar het verplicht hen verder tot niets. 
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5 Ideologieën en stromingen

Om slagvaardig tot besluiten te kunnen komen hebben volksvertegenwoordigers 
zich verenigd en hebben ze politieke partijen opgericht. Die politieke partijen 
vertegenwoordigen vaak een bepaalde stroming of ideologie.

Ideologie: een stelsel van ideeën over de mens, het leven en de maatschappij

Een ideologie herken je aan de toevoeging ‘-isme’. De belangrijkste stromingen of 
ideologieën zijn het liberalisme, het socialisme en het confessionalisme. Andere zijn 
feminisme, ecologisme, conservatisme en populisme. 

Hoofdstromingen
 
Liberalisme 
De basis van het liberalisme ligt in de leuze: Vrijheid, gelijkheid 
en broederschap. Vrijheid geldt voor liberalen als belangrijkste 
beginsel. Vrijheid van handelen betekent ook de vrijheid van 
ondernemen zonder bemoeienis van een overheid: de vrije markt.
De belangrijkste vertegenwoordiger van de liberalen is de VVD. 
Daarnaast is er een sociaal-liberale stroming. Belangrijkste 
vertegenwoordier is D66.

1  Welk beginsel is voor liberalen het belangrijkst?

 

Socialisme 
Het socialisme benadrukt juist gelijkheid en broederschap. Een 
extreme vorm van socialisme vind je terug in het communisme. 
Solidariteit, sociale rechtvaardigheid en economische gelijkheid 
zijn belangrijke begrippen voor socialisten. Socialisten vertrouwen 
minder op de vrije markt, maar zien een grotere rol voor de 
overheid. Vertegenwoordigers van het socialisme zijn de SP en de 
PvdA. 

2  Voor wie zien socialisten een belangrijke rol?

 

Confessionalisme 
Confessionalisme wordt ook wel christendemocratie genoemd. De 
Bijbel is hun inspiratiebron. Vooral naastenliefde en zorg voor de 
zwakkeren in de samenleving staan bij confessionelen voorop. Als 
mensen zijn we verantwoordelijk voor elkaar. De overheid moet 
inspringen als een individu zich niet kan redden. Vertegenwoordigers 
van het confessionalisme zijn het CDA, de CU en de SGP.

3  Voor wie zetten confessionelen zich vooral in?

 

Andere stromingen
Ecologisme
Ecologisten stellen de zorg voor het milieu en duurzaamheid centraal. Zij vinden dat wij 
als mens afhankelijk zijn van de natuur en de natuur van ons. Wees dan zuinig op de 
aarde, zodat ook de toekomstige generatie in haar behoeften kan voorzien. Ecologisten 
vind je terug in partijen als GroenLinks, de Groenen en Partij voor de Dieren. 

4  Wat wordt bedoeld met het begrip duurzaamheid?
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Feminisme 
Het feminisme streeft een totale gelijkwaardigheid van mannen 
en vrouwen na. Hoewel dat al in de grondwet beschreven is, 
zijn er nog steeds verschillen in beloning, status en positie. 
Vrouwen nemen daarbij ondergeschikte posities in. Het feminisme 
zie je vooral terug in de linkse partijen PvdA, GroenLinks en 
centrumlinkse partij D66.

Conservatisme 
Conservatief betekent letterlijk behoudend. Conservatieven 
willen zaken houden zoals ze zijn. Ze doen een beroep op 
traditie die als waardevol wordt beschouwd. Dat kunnen 
bijvoorbeeld christelijke waarden zijn, maar ook wel liberale 
of socialistische. Conservatieven vind je terug in de SGP 
(christelijke waarden), de VVD (liberale waarden) en de SP 
(socialistische waarden). Ook Forum voor Democratie (FvD)
kun je scharen onder het conservatisme vanwege de klimaatontkenning, de Nexit en het 
ter discussie stellen van de vrouwenemancipatie.

5  Welke partij in de VS is conservatief: Democraten of Republikeinen? Licht je keuze toe.

 

Populisme 
Populisten spelen in op ‘wat het volk wil’. Vaderlandsliefde 
en behoud van de Nederlandse cultuur en tradities staan 
voor hen op nummer één. Iedere bedreiging daarvan wordt 
verworpen. Populisten leggen veel nadruk op het goede, 
homogene volk (volkscentrisme); ze leveren kritiek op de 
slechte elite (anti-elitisme). De elite, de ‘grachtengordel’ en 
carrière politici hebben de macht en schuiven elkaar de 
baantjes toe. Populisten hebben meestal een charismatisch 
leider die ‘de wil van het volk’ kan vertolken. In Nederland wordt de Partij voor de Vrijheid 
(PVV) een populistische partij genoemd. Ook de partij Forum voor Democratie (FvD) is 
populistisch. Zij wil het politieke partijkartel doorbreken en pleit voor directe verkiezingen 
en bindende referenda.

6  Hoe heet de leider van Nederlands bekendste populistische partij?

 

7  Vertolkt de uitslag van een referendum altijd de ‘wil van het volk’? Geef een voor- en 
tegenargument.

  

Pragmatisme 
De meeste politieke partijen gaan uit van een ideologische 
achtergrond. Dat maakt de partijen vaak star.

Er zijn ook partijen die niet vanuit een ideologie werken, maar die 
zich richten op oplossen van problemen en die werken vanuit de 
praktijk. Die partijen noem je pragmatisten of programpartijen. 
Ze zoeken naar praktische oplossingen voor maatschappelijke 
problemen. De belangrijkste vertegenwoordiger daarvan is D66. 

8  D66 presenteert zichzelf vaak als ‘het redelijk alternatief’. Wat wordt daarmee bedoeld? 
O andere politieke partijen zijn niet redelijk, maar oneerlijk
O D66 denkt niet vanuit een ideologie, maar vanuit het verstand, de rede
O D66 ontstond in 1966 met een goede reden
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6 Politieke partijen

Politieke partijen zijn verenigingen van mensen, die dezelfde   
opvattingen hebben over hoe ons land bestuurd moet worden. 
Opvattingen verschillen, en dus zijn er ook verschillende politieke partijen. 
Zo hebben liberalen zich verenigd in de VVD, de socialisten in de PvdA 
enzovoorts. 

Politieke partijen vormen de schakel tussen het volk en de regering. Iedere partij 
zoekt leden uit die zij als volksvertegenwoordigers verkiesbaar stelt. Dat doen zij bij 
verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Kamer en 
het Europees Parlement. Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder kunnen bij verkiezingen 
op mensen uit deze partijen stemmen. 

In de loop der jaren hebben zich verschillende politieke partijen gevormd. Je kunt ze 
indelen op verschillende manieren: in links of rechts, confessioneel of niet confessioneel, 
ideologisch of pragmatisch, conservatief of progressief. 

Bron: www.bnr.nl

Naast politieke partijen zijn er ook belangengroepen. 
Belangengroepen houden zich niet bezig met hoe 
Nederland bestuurd wordt, maar vertegenwoordigen het 
belang van hun eigen groep. Ze kunnen druk uitoefenen 
op leden van politieke partijen om hun standpunt over te 
nemen als politiek standpunt. Vakbonden, actiegroepen, 
milieuorganisaties en bijvoorbeeld Amnesty International 
zijn voorbeelden van belangengroepen.

1  Belangengroepen hebben mensen in dienst die ‘lobbyisten’ worden genoemd.  
Ze werken in Den Haag en proberen zoveel mogelijk volksvertegenwoordigers te 
spreken. Met welk doel?

 

Partijen in de Tweede Kamer
2  Vul in onderstaande kolom de volledige naam in van de politieke partij (indien mogelijk).

Huidige zetelverdeling (150 zetels) Tweede Kamer (anno 2022) ziet er als volgt uit:

Politieke partij Zetels Betekenis afkorting letters politieke partij (indien mogelijk) 

BIJ1 1

SP 9

GL 8

PvdA 9

PvdD 6

DENK 3

D66 24

Den Haan 1

Volt 2

Gündoğan 1

CU 5

CDA 14

Omtzigt 1

SGP 3

BBB 1

VVD 34

JA21 3

FVD 5

Van Haga 3

PVV 17
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3 Welke partijen vormen samen de huidige regering? 

 

Links of rechts
Politieke partijen worden vaak ingedeeld in links en rechts. In de zaal van de Tweede 
Kamer gebeurt dat zelfs letterlijk. Linkse partijen zitten links van de voorzitter, rechtse 
partijen rechts. 

Toch heeft de indeling in links en rechts meer te maken met hun politieke denkwijze. Die 
verschilt.

Links 
De nadruk ligt op sociale gelijkheid en 
rechtvaardige verdeling van inkomen, 
sociale zekerheid, op leefbaarheid in 

wijken en een duurzaam milieu. 
Mensen met hoge inkomens en 

vermogens moeten meer belasting 
betalen. En de overheid moet een 
schild zijn voor de zwakkeren in de 

samenleving.

Rechts 
De nadruk ligt op de vrije markt. Vrijheid 
is belangrijk en er moet zo min mogelijk 

belasting zijn. De rol van de overheid 
moet beperkt worden. Persoonlijke 

vrijheid geldt voor iedereen, maar men 
moet zich wel fatsoenlijk aan de regels 
houden. Mensen moeten meer worden 

aangesproken op hun 
eigen verantwoordelijkheid.

 

4  Hieronder staan een aantal uitspraken. Geef bij elke uitspraak aan of deze links (L) of 
rechts (R) is.
  

Politieke uitspraken L R

1 De sociale uitkeringen moeten verder omlaag

2 De hypotheekrenteaftrek kan in zijn geheel worden afgeschaft

3 Het tv-net NPO3 kan worden afgeschaft

4 De hoge inkomens en vermogens moeten meer worden belast

5 Ons land heeft te veel bestuurders en ambtenaren; een kwart kan verdwijnen

6 Wie meer verdient moet ook meer premie betalen voor de zorgverzekering

Belangenpartijen
Belangenpartijen of one-issuepartijen zijn partijen die zich maar op één enkel doel 
richten en er maar voor één bepaalde groep mensen zijn. De belangen van die groep 
mensen wordt door hen centraal gesteld. Vaak ontstaat een belangenpartij als protest 
tegen de bestaande grote regerende partijen.

One-issue partijen die zich vooral richten op één politiek onderwerp of één doelgroep 
zijn de PVV (anti-islam en anti-Europa), de Partij voor de Dieren (dierenrechten), de partij 
50PLUS (AOW, gepensioneerden), DENK (migranten, non-discriminatie) en FvD (directe 
democratie, doorbreken partijkartels).
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7 Stemrecht

Ben je Nederlander en ouder dan 18 jaar, dan mag je stemmen. 
Voor de meeste Nederlanders komt politiek alleen om de hoek 
kijken als er verkiezingen zijn en er gestemd moet gaan 
worden.

Het recht van burgers om te stemmen en het recht om als 
volksvertegenwoordiger op te treden bij verkiezingen heet 
kiesrecht. We onderscheiden binnen het kiesrecht actief 
stemrecht en passief stemrecht.

Actief stemrecht:  het recht om je stem uit te brengen bij de verkiezingen of bij een 
stemming

Passief stemrecht: het recht om je bij verkiezingen verkiesbaar te stellen

In Nederland geldt het stemrecht voor alle Nederlanders van 18 jaar en ouder, die er niet 
van uitgesloten zijn door een rechterlijke uitspraak. 

Mensen van buiten de EU die minimaal 5 jaar met een verblijfsvergunning in Nederland 
wonen, hebben alleen stemrecht voor de gemeenteraad. Van landelijke en provinciale 
verkiezingen zijn zij uitgesloten.

In een echte democratie als die in Nederland is iedereen vrij om zijn stem in het 
geheim uit te brengen op de kandidaat van zijn keuze. Je stem uitbrengen was vroeger 
verplicht. Je kon zelfs een boete krijgen als je niet bij het stembureau kwam opdagen. 
Tegenwoordig is stemmen vrij. 

1 Schrijf een nadelig gevolg op van de vrijheid van stemrecht.

 

‘Waarom mag ik als 17-jarige nog niet stemmen?’
‘Ik draag wel belasting af en zit in de studentenraad van onze ROC-opleiding. En toch 
mag ik niet stemmen. Veel jongeren werken al, ik ook. Ik betaal belasting en draag dus 
al mijn steentje bij aan de maatschappij. Waarom mag ik dan niet meepraten over die 
samenleving? We leven toch in een participatie-samenleving! 
Geef ons jongeren de mogelijkheid om te stemmen. Dan kunnen scholen meer 
aandacht besteden aan de politiek. In de lessen ‘Burgerschap’ kan op een leuke 
en ‘volwassen’ manier over politiek gesproken worden. Dat stoomt ons klaar voor 
stemkeuzes, die we nu maar ook in ons latere leven moeten gaan maken. We begrijpen 
dan het nieuws en de wereld om ons heen ook veel beter. 
Ik mag al op 17 jarige leeftijd zelf bepalen of ik wel of niet drink, wel of niet rook, wel 
of geen seks heb. Waarom mag ik dan niet bepalen wie mij vertegenwoordigt in de 
politiek? Waarom mag ik niet stemmen?’

2  Als jij nu voor een partij zou moeten 
kiezen, welke partij zou dan jouw 
stem krijgen?

 

3  Is de partij die jij zou kiezen bij 
gemeenteraadsverkiezingen dezelfde 
als die bij landelijke verkiezingen?
O ja
O misschien
O nee
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8 Het parlement

Het parlement is het hart van de 
democratie. Het Nederlandse parlement 
heet ook wel de Staten-Generaal.  
Die bestaat uit twee kamers: de Tweede 
Kamer en de Eerste Kamer. Beide 
kamers worden voor vier jaar gekozen. 
De Tweede Kamer was vroeger minder 
belangrijk dan de Eerste. Toen vormden 
de mensen van adel de machthebbers 
en die hadden zitting in de Eerste 
Kamer. Maar dat is nu anders. Nu is 
immers het volk aan de macht.

In het parlement heeft geen enkele partij een meerderheid. Daardoor zijn wetten en 
besluiten altijd het resultaat van onderhandelen. Politiek is daarom vooral compromissen 
sluiten. Voor besluiten geldt de meerderheidsregel (met de helft plus één is een voorstel 
aangenomen). 

Taken
Het parlement heeft twee taken: een wetgevende taak en een controlerende taak.  
Het is de regering die wetten maakt. Kamerleden mogen in wetten die de regering maakt 
wijzigingen voorstellen. Dat heet recht van amendement. Maar elk Kamerlid mag ook zelf 
met een wetsvoorstel komen. Dat heet recht van initiatief. 
Het parlement moet ook het beleid van de regering controleren. Elk Kamerlid mag 
bijvoorbeeld vragen stellen en de minister heeft de plicht daarop te antwoorden.  
Ook mag de Kamer moties in stemming brengen. Moties zijn oordelen over 
beleidsplannen van de regering. 

Een uitzonderlijk recht van een Kamerlid is het recht van enquête. Als er op een bepaald 
gebied duidelijk veel fout is gegaan, kan een Kamerlid vragen om dit recht.
Drie vormen zijn mogelijk:
1   Parlementaire ondervraging: vindt plaats in de Tweede Kamer, getuigen hebben 

verschijningsplicht en kunnen onder ede worden verhoord; er gaat geen uitgebreid 
dossier onderzoek aan vooraf.

2   Parlementair onderzoek: hierbij is een Kamermeerderheid vereist; een 
ingestelde commissie krijgt een onderzoeksopdracht mee; dit is echter geen 
enquetebevoegdheid.

3   Parlementaire enquête: onderzoek naar beleidsvraagstukken, getuigen kunnen 
onder ede worden verhoord; er vindt een literatuurstudie plaats, externe 
onderzoekers worden ingeschakeld.

 
De laatste jaren is er vaak gebruik gemaakt van het recht van enquête, zoals (1) de 
fraude bij bouwondernemingen en banken, (2) de brand in het asielzoekerscentrum 
van Schiphol, (3) de afwikkeling van de treinkaping van Molukkers bij De Punt en (4) de 
Toeslagenaffaire.

In februari 2021 heeft de Tweede Kamer met het SP-voorstel ingestemd om 
een parlementaire enquête te houden over Toeslagenaffaire. De parlementaire 
enquêtecommissie is in februari 2022 geïnstalleerd en staat onder voorzitterschap 
van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Er wordt dan vooral gekeken naar het onrechtmatig 
selecteren op nationaliteit en fraudeopsporingen door andere overheidsdiensten.  
De openbare verhoren van de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire worden 
waarschijnlijk in het voorjaar van 2023 gehouden.

Tweede Kamer
De Tweede Kamer telt 150 leden. Die 150 leden worden rechtstreeks door Nederlandse 
burgers vanaf 18 jaar gekozen. De Tweede Kamer vertegenwoordigt het Nederlandse volk. 

De plenaire zaal (de algemene vergaderzaal) van de Tweede Kamer is zorgvuldig ingedeeld. 

Bron: Debat in de Tweede Kamer met Baudet en Wilders
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1  Op de foto hieronder zie je de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Wie zit waar? Zet het 
juiste nummer in de kolom.

Wie Waar Wie Waar

De voorzitter De partijspreker of woordvoerder 

De stenografen De vraagsteller

De ambtenaren Kamerleden van linkse partijen

De regering Kamerleden van rechtse partijen

Belangstellend publiek
 

12

3

4

5

6

7

8

9

De Eerste Kamer
De Eerste Kamer telt 75 leden. Zij worden niet direct (door het volk) gekozen, maar door 
de leden van de Provinciale Staten. De Eerste Kamer wordt de Senaat genoemd en de 
leden senatoren. 

De Eerste Kamer wordt ook wel Kamer van Reflectie (overdenking) genoemd. Iedere 
wet die door de Tweede Kamer wordt gemaakt wordt nog eens goed overdacht en 
besproken. Daarbij gaat de Eerste Kamer na of de wet voldoet aan de internationale 
regels en of de wet wel praktisch uitvoerbaar is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, wordt 
de wet teruggestuurd naar de Tweede Kamer en moet daar worden aangepast.

2  Wat wordt voorkomen door inzet van de Eerste Kamer?

 

3   Welke Kamer is het belangrijkste in onze parlementaire democratie? Geef aan waarom je 
dat vindt.
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9 Staatshoofd

Behalve een parlement hebben landen ook een staatshoofd. In veel gevallen is dat een 
president. Het land is dan een republiek. Presidenten worden gekozen door het volk en 
hebben veel macht. Duitsland, Frankrijk en De Verenigde Staten zijn republieken. 

In Nederland is het staatshoofd een koning. Een 
koning wordt niet gekozen, maar hij wordt dat door 
erfopvolging. Ons koningshuis is het huis Oranje-
Nassau. Dit koningshuis regeert al zo’n 500 jaar 
over ons land. Een land met een koning als 
staatshoofd wordt ook wel monarchie genoemd.

Koningen hebben in de regel niet veel macht meer. De macht van de koning wordt 
beperkt door de grondwet of ‘constitutie’. Behalve Nederland hebben bijvoorbeeld ook 
Groot Brittannië, België en Spanje monarchieën. 

1  Welke prins was de eerste vertegenwoordiger van het Huis van Oranje?

 

2  Wat is juist? Nederland is een
O constitutionele republiek
O constitutionele monarchie
O republikeinse monarchie

Onze Koning 
Sinds 30 april 2013 is Willem-Alexander officieel  
Koning der Nederlanden. Hij staat boven alle partijen 
en vertegenwoordigt zo het hele volk. De koning heeft 
vooral een samenbindende rol. 

De Koning vervult taken die officieel bij dat van een 
staatshoofd horen:
-  hij ondertekent wetten die het parlement heeft 

vastgesteld;
-  hij stelt de regering officieel aan die door het parlement is aangewezen;
-  hij stelt de commissarissen van de Koning aan die door het parlement zijn voorgedragen;
-  hij spreekt op Prinsjesdag de troonrede uit die door de regering is opgesteld.

Bij al deze taken heeft het parlement een bepalende rol. De Koning voert uit wat het 
parlement beslist. En de ministers zijn verantwoordelijk voor wat de Koning doet en zegt. 
De Koning zelf is onschendbaar. Dat betekent dat hij niet aan te spreken is op wat hij zegt 
en doet.

3  Wie draagt verantwoordelijkheid voor verkeerde uitspraken van de Koning?

 

Naast deze formele taken vervult de Koning ook ceremoniële 
taken. Dat zijn taken waarbij hij als vertegenwoordiger 
optreedt van Nederland. Binnen die taken vallen bijvoorbeeld 
het afleggen van staatsbezoeken en ontvangen van andere 
staatshoofden. Deze taken zijn daarmee zoals dat genoemd 
wordt ceremonieel. Hij wordt daarbij meestal begeleid door 
zijn vrouw, koningin Máxima.

4  Bij staatsbezoeken neemt de Koning vaak een afvaardiging mee van organisaties of 
bedrijfsleven. Met welk doel zal hij dat doen? (Hint: WA wordt koning-koopman genoemd)
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10 Regering en regeringsvorming

De Koning werkt samen met de ministers. Samen vormen ze 
de regering of Kroon. Ministers en staatssecretarissen vormen 
met elkaar het kabinet. Elke minister geeft leiding aan een 
ministerie of departement, waar veel ambtenaren werken. Een 
staatssecretaris kun je zien als een hulpminister, die op grote 
departementen een deel van de taken in zijn pakket heeft. 

De taak van de regering is het dagelijks besturen van Nederland. De regering moet 
zorgen voor een goede gang van zaken in het land. Ze bereidt wetsontwerpen voor en 
bespreekt deze in de ministerraad. Zij moet erop toezien dat wetten worden uitgevoerd 
en nageleefd. Ook stelt de regering de jaarlijkse rijksbegroting op en biedt deze aan het 
parlement aan. Formeel is de minister-president gewoon minister van Algemene Zaken, 
het kleinste departement. In de praktijk is hij regeringsleider (premier).

1  Enkele weetjes. Beantwoord de volgende vragen:

a  Waaruit bestaat het kabinet?  
b  Wie vormen samen de regering (of Kroon)?  
c  Wie is voorzitter van de ministerraad?  
d  Wie dient de jaarlijkse rijksbegroting in?  

Het aftreden van een kabinet
Kabinetten komen en gaan, zitten hun termijn uit van vier jaar of treden tussentijds af, 
zoals het kabinet Rutte III dat in januari 2021 deed. Dit gebeurde naar aanleiding van 
het debat over de Toeslagenaffaire in de Tweede Kamer. Het gehele kabinet-Rutte trok 
daaruit zijn conclusies en stapte op en werd daarmee demissionair. Deze demissionaire 
status betekent dat het kabinet alleen nog maar lopende zaken afhandelt en omstreden 
of gevoelige onderwerpen aan het volgende kabinet overlaat. Maar eerst vinden nieuwe 
verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer, die in dit geval in maart 2021 zijn gehouden.

De kabinetsformatie
Als na de verkiezingen de definitieve uitslag bekend is en de nieuwe Tweede Kamer 
geïnstalleerd is, begint de kabinetsformatie. De Tweede Kamer wijst de informateur en 
later de formateur aan. Voor 2012 benoemde de Koning de informateur en formateur. 
Zijn rol is nu beperkt. Hij laat zich nog wel informeren over de actuele stand van zaken. 

De aangewezen informateur treedt op als verkenner en voert gesprekken met alle 
partijen in de Tweede Kamer. Zijn bevindingen rapporteert hij aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer. Na deze fase voert de informateur met de partijen die het kabinet willen 
vormen inhoudelijke besprekingen. Deze moeten leiden tot een akkoord op hoofdlijnen 
(regeerakkoord).
  
De Tweede Kamer benoemt een formateur, de beoogde minister-president. Het 
formatieteam bepaalt hoeveel ministers en staatsecretarissen er moeten komen en welke 
partij welke ministerspost krijgt. Na akkoord over de posten zoekt de formateur de juiste 
personen erbij. Als de ministers- en staatssecretarissenploeg rond is, beëdigt de Koning 
het nieuwe kabinet en start het nieuwe kabinet een regeerperiode van vier jaar.

Het kabinet-Rutte IV is sinds 10 januari 2022 het Nederlandse kabinet, als opvolger 
van het kabinet-Rutte III. Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA 
en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van 15-17 maart 2021 en de 
daaropvolgende kabinetsformatie. Mark Rutte is de minister-president van dit nieuwe 
kabinet Rutte IV.
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11 Gemeente, provincie en EU

Nederland kent drie zogenoemde bestuurslagen. Naast het rijk zijn dat de provincie en 
de gemeente. Nederland maakt deel uit van de Europese Unie.

Gemeente 
In de gemeente worden beslissingen genomen die je  

Bron± www.omroepbrabant.nl

directe leefomgeving raken, zoals betaald parkeren en 
wel of geen koopzondagen. De gemeente kan ook 
Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV) vaststellen. 
Die gaan over sluitingstijden van cafés en disco’s, 
verkoop van vuurwerk en plakken van affiches. Deze 
voorschriften kunnen per gemeente verschillen.

Door te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing kun je op dit soort maatregelen 
invloed uitoefenen. De gemeente gaat ook over gemeentelijke belastingen, zoals 
onroerend zaak belasting (WOZ). Als burger ben je ook vaak klant van de gemeente: voor 
een paspoort, rijbewijs of een woonvergunning, een trouwerij of een bijstandsuitkering. 
En sinds 2015 heeft de gemeente ook een verantwoordelijke taak voor jeugdzorg, werk 
en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen.

De Gemeenteraad 
Volgens de grondwet is de gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente. De 
grootte van de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners. Je moet inwoner zijn van 
de gemeente om lid te kunnen worden van de gemeenteraad. 

De burgemeester wordt benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar. In 
Politiek Den Haag gaan steeds meer stemmen op om de burgemeester op andere 
manieren te kiezen, namelijk een burgemeester die door de gemeenteraad gekozen is 
of direct door de bevolking. Inmiddels is erover gestemd in de Tweede en Eerste Kamer. 
Een meerderheid is voorstander. Het wachten is nu op een grondwetswijziging.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Wethouders 
zijn de ministers van een gemeente. Ze worden gekozen door de gemeenteraad. 
Burgemeester en wethouders vormen samen het college van B & W ofwel het 
gemeentebestuur. De burgemeester is voorzitter van dit college en heeft daarin 
stemrecht. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft hij geen stemrecht.

1  Schrijf drie zaken die je op het stadhuis, bij de gemeente moet regelen.

 
 

Provincie
De provincie is een bestuurslaag tussen het rijk en de  
gemeente. Ze heeft belangrijke taken, o.a. het toezicht 
houden op de gemeenten. Verder heeft de provincie 
vooral taken op het gebied van welzijn, waterstaat, het 
openbaar vervoer, milieubeheer en ruimtelijke ordening. 
Een provincie stelt streekplannen vast waarin grofweg 
komt vast te liggen hoe een gebied er de komende jaren 
uit komt te zien (natuur, wonen, werken, verkeer).

Provinciale Staten
De Provinciale Staten zijn het hoogste orgaan van de provincie, het provinciaal 
parlement. Het aantal Statenleden hangt af van het aantal inwoners van de provincie. 
De Statenleden kiezen uit hun midden het dagelijks bestuur van de provincie: de 
Gedeputeerde Staten (GS). De commissaris van de koningin is voorzitter van GS. Ook 
hij is verantwoordelijk voor de openbare veiligheid en is direct verantwoording schuldig 
aan de minister van Binnenlandse Zaken.
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2  Wie wordt of worden direct gekozen door de bevolking? 
O De gemeenteraad
O De wethouders
O De commissaris van de Koningin

O De burgemeester
O Provinciale Staten 
O Gedeputeerde Staten

Het kiezen van de Eerste Kamer
De leden van Provinciale Staten hebben één taak die niets met de eigen provincie te 
maken hebben. Dat is de indirecte verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. De 
burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun 
beurt de leden van de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer heeft een controlerende rol inzake wetsvoorstellen. Ze heeft in feite 
het laatste woord over een wetsvoorstel. De politieke samenstelling van beide Kamers 
kan verschillen omdat ze worden gekozen op verschillende momenten. Dit betekent 
dat een kabinet dat meestal een meerderheidssteun in de Tweede Kamer heeft, die 
soms niet heeft in de Eerste Kamer. Het kabinet moet dan lobbyen bij ‘bevriende’ 
oppositiepartijen om steun te verwerven. Die steun krijgt ze dan meestal in ruil voor 
een tegemoetkoming aan de tegenpartij bij onderhandelingen.

3   Wat is het belang van de Provinciale Statenverkiezingen voor de landelijke politiek?

 
 

Europese Unie 
De Europese Unie (EU) bestaat sinds 
1958 en telt momenteel 27 lidstaten 
(anno 2022). Het laatst aangesloten 
land is Kroatië (2014). Lidstaten kunnen 
ook besluiten om de Europese Unie 
te verlaten, zoals dit gebeurde met 
het Verenigd Koninkrijk (Engeland). Na 
langdurige onderhandelingen besloten 
de 27 blijvende EU-landen en de Britse 
regering om per 1 januari 2020 uit elkaar 
te gaan (Brexit). Het Verenigd Koninkrijk 
is vanaf die datum geen lid meer van de 
EU. De EU heeft als doel economische 
eenwording en samenwerking op het 
gebied van justitie, defensie, binnenlandse 
en buitenlandse zaken. ‘Europa’ is om 
verschillende redenen belangrijk: 
- het vormt een waarborg voor vrede en veiligheid;
- het maakt handel voeren met andere landen eenvoudiger;
- milieuovertredingen en vervuiling kunnen gezamenlijk worden aangepakt;
- criminaliteit kan over grenzen heen worden bestreden.

Het Europees Parlement
Voor ons is het Europees parlement de belangrijkste instelling om invloed uit te oefenen. 
Het wordt door Europese burgers om de vijf jaar gekozen. Het Europees Parlement is het 
adviserende en controlerende orgaan van de Europese Unie. Meer over de politiek in 
Europa lees je op bladzijden 39 t/m 41 van hoofdstuk 2.
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12 Alles op rij

Wat kun je nu? Je kunt nu uitleggen
- dat politiek een ander woord is voor keuzes maken;
- wat problemen zijn en welke veel bij jongeren voorkomen;
- wat een maatschappelijk probleem is;
- wat een probleem tot een maatschappelijk probleem maakt;
- hoe maatschappelijke problemen een gevolg zijn van elkaar;
- hoe politieke besluitvorming ontstaat;
- wat bedoeld wordt met een politiek probleem;
- welke tegenstellingen er bij politieke besluitvorming bestaan;
- wat bedoeld wordt met indirecte democratie;
- waar wij als burgers volksvertegenwoordigers hebben;
- welk principe geldt bij besluitvorming in onze democratie;
- dat vrijheid een voorwaarde is voor democratie;
- welke vormen van democratie er in Nederland bestaan;
- welke ideologieën er in Nederland bestaan;
- van welk beginsel elk van die ideologieën uit gaat;
- wat een politieke partij is; 
- wat een belangengroep is;
- welke politieke partijen in de Tweede Kamer zitten;
- wat het verschil is tussen links en rechts in de politiek;
- wat wordt bedoeld met belangenpartij en welke er zijn;
- welke vormen van stemrecht binnen het kiesrecht bestaan;
- welke voorwaarden er worden gesteld aan stemrecht;
- wat we verstaan onder Staten Generaal / Parlement;
- welke twee taken het parlement heeft;
- welke opdracht de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben;
- wat met constitutionele monarchie wordt bedoeld;
- welke taken de Koning heeft;
- wat bedoeld wordt met Kroon, kabinet, premier;
- wat het verschil is tussen een minister en een staatsecretaris;
- hoe een nieuw kabinet na verkiezingen tot stand komt;
- wie het bestuur en volksvertegenwoordiging vormen in de gemeente;
- wie het bestuur en volksvertegenwoordiging vormen in de provincie;
- welke redenen lidmaatschap van de EU belangrijk maken.

Blik terug

Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk 

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd
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13 Opdrachten hoofdstuk 1

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in:
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd en
inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker omdat 
deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Als laatste zijn er opdrachten voor een 
reflectieverslag en het portfolio. Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je 
door je docent worden verteld. Het kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.

Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak,
invulschema’s, bronnen voor onderzoeken aanvullende informatie.
 

Zoek informatie Informatie Maken

1 Eigen schuld Hoe komt het dat zoveel jongeren in Nederland 
kampen met een schuldenprobleem?

2 Problemen Voor welke problemen staat Nederland? Welke 
ervan zullen de toekomst alleen maar toe nemen; 
welke blijven gelijk of zullen mogelijk afnemen?

3 Democratie Waar denk je aan bij woorden als politiek of 
democratie? 

4 Mensenrechten Welke rechten worden geschonden in landen als 
Noord-Korea, Cuba en Saoedi-Arabië?  

5 Begrippen Wat is de betekenis van veel gebruikte begrippen 
binnen democratie en politiek?

6 Vertegenwoordigd Welke politieke partijen zitten er in de Tweede 
Kamer, wie zijn de leiders en wat is hun motto?

7 Stromingen Welke ideologische stromingen liggen ten 
grondslag aan bestaande politieke partijen?

8 Gemeentepolitiek Hoe is de gemeenteraad in jouw gemeente 
samengesteld en wat zijn in jouw gemeente 
belangrijke thema’s?

 

Geef je mening Mening Maken

1 Jeugdwerkloosheid Jongeren zijn het slachtoffer in tijden van 
economische crises. Wat vind jij?

2 Grondwet en 
vrijheden

Aantasting of schending van vrijheden; het is maar 
hoe je het bekijkt. Wat vind jij?

3 Partijenstelsel Een meerpartijenstelsel of toch werken aan een 
tweepartijenstelsel. Wat vind jij?

4 Monarchie of 
republiek

Monarchie of republiek; elk heeft voor- en nadelen. 
Waar kies je voor?  

5 Politieke 
standpunten

Partijen hebben partijstandpunten. Je kunt het 
daarmee eens zijn of misschien wel niet. Wat vind jij? 
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Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Politiek bewust Is politiek iets dat jou iets doet? Bepaal jouw 
afstand tot politiek.

2 Begroting Iedere gemeente trekt geld uit voor maatregelen en 
stelt een begroting vast. Wat zou jij kiezen en wat is 
jouw standpunt?

3 Links - Rechts Het politieke landschap wordt vaak verdeeld in 
rechts en links. Doe de test en bepaal hoe jij staat 
in het politieke landschap. 

4 Stemmen Moeten minderjarigen stemrecht krijgen? Geef je 
standpunt weer in een rollenspel. 

5 Mobieltjes Moet het gebruik van smartphones in openbare 
ruimten worden verboden? Geef je standpunt weer 
in een rollenspel.

6 Stellingen Ga in groepjes met elkaar in discussie aan de hand 
van stellingen.

7 Speldebat Debatteer in spelvorm over een van tevoren 
gegeven stelling. Zoek voor actuele stellingen op 
www.standpunt.nl. 

8 Stemwijzer Ga naar www.stemwijzer.nl en kijk op welke partijen 
jij uitkomt aan de hand van standpunten van 
politieke partijen.

Kom tot actie Actie Maken

1 Onder de loep Analyseer een maatschappelijk probleem met 
behulp van een analyseschema.

2 Politiek dichtbij Maak een proefnummer van een jongerentijdschrift 
over politiek en burgerschap.

3 Politieke partij Richt een fictieve politieke partij op en doe mee aan 
de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen.

4 Kabinetsformatie Formeer een kabinet op basis van de uitslag 
van een recente peiling voor Tweede 
Kamerverkiezingen.

5 AZC Voer actie voor/tegen de komst van een 
asielzoekerscentrum in jouw gemeente. Stel een 
stappenplan op en voer dit uit.

6 Verkiezingen Organiseer een verkiezingsevent op school. Nodig 
politici uit voor een debat met leerlingen. Informeer 
bij coolpolitics.nl of prodemos.nl. 

7 Excursie
gemeentehuis

Breng een bezoek aan het gemeentehuis. Laat je 
informeren over het werk van raadsleden en ga met 
hen in debat.  

Reflecteer en leg je 
werk vast

Evaluatie Maken

1 Reflectieverslag Geef in het reflectieverslag weer wat je van dit 
hoofdstuk hebt geleerd. Wat ging goed, wat minder 
goed?

2 Portfolio Maak in je persoonlijk dossier inzichtelijk wat
je uitgevoerd hebt. Met andere woorden: lever 
bewijzen aan van uitgevoerde opdrachten en 
tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het resultaat.
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Democratie is meer dan eens in de zoveel jaar naar een stembureau gaan en 

er je stem uitbrengen. En toch laten veel van ons het daarbij. Bij de Tweede 

Kamerverkiezingen is de opkomst vaak rond 80%, bij lokale verkiezingen vaak 

amper meer dan 50%. Politiek leeft dus niet echt, zul je zeggen. Of toch: kun je 

meer doen dan stemmen en wat dan?

In dit hoofdstuk leer je hoe besluiten in de democratie worden genomen en 

welke actieve rol je daarbij zelf kunt vervullen.

2 Participatie en invloed burgers
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1 Aan politiek doen

Als Nederlands staatsburger kun je op veel verschillende manieren invloed uitoefenen op 
de politiek.

1  stemmen
Nederland heeft een meerpartijenstelsel. Bij verkiezingen kun je stemmen op de partij 
van je voorkeur. Elk stem telt, het is een democratisch. 

2  lid worden van een politieke partij 
Je kunt je aansluiten bij een politieke partij en lid worden. Je kunt dan deelnemen aan 
gespreksgroepen over een nieuw partijprogramma. Lidmaatschap maakt het je ook 
mogelijk om je verkiesbaar te stellen voor verkiezingen.

3  contact zoeken met een volksvertegenwoordiger 
Je kunt een brief sturen of e-mailen naar een gemeenteraadslid of Tweede Kamerlid. Je 
kunt dan jouw specifiek probleem of die van een actiegroep aankaarten en zo invloed 
uitoefenen op de besluitvorming.

4  een petitie indienen of tekenen 
Je kunt een schriftelijk verzoek indienen met zoveel mogelijk handtekeningen. 

5  media inschakelen 
Je kunt belangstelling van de media vragen door hen te berichten over een te houden 
actie of demonstratie. Een tv-rapportage, een actie op Twitter of een bericht met foto in 
de krant brengt het item onder de aandacht van het publiek.

6  deel nemen aan een actiegroep
Je kunt je aansluiten bij een actiegroep. 

7  schrijven van een bezwaarschrift/beroepschrift
Je kunt een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad of een verzoekschrift bij de 
Tweede Kamer. Of naar de rechter stappen. 

8  burgerlijk ongehoorzaam zijn 
Je kunt bewust en openlijk een wet overtreden en het laten aankomen op een 
‘proefproces’. En daarmee politici laten zien dat de wet niet werkt. 

9  een burgerinitiatief opzetten of eraan meedoen
Via een burgerinitiatief kunnen burgers onderwerpen aandragen waar de Tweede Kamer 
zich over moet uitspreken. De initiatiefnemers moeten in totaal 40.000 handtekeningen 
hebben verzameld.

   

Bron: www.wijdemeren.nl Bron: www.corporatienl.nl
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1  Nederland heeft een meerpartijenstelsel. Een uitgebrachte stem betekent daarmee niet 
dat jouw partij ook de regering gaat worden. Leg uit hoe dat kan.

 

2  Milieudefensie en bewoners stappen naar de bestuursrechter om de snelheidsverhoging 
op de ringweg A10- Amsterdam-West teruggedraaid te krijgen. 
Wat hebben zij daarvoor bij de rechtbank ingediend?

 

Uitgeprocedeerde asielzoekers in een gekraakt kantoorpand in Amsterdam-West

3  Het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers in een (schuil)kerk en het roken in 
cafés waar een rookverbod geldt zijn voorbeelden van:

  

4   Het indienen van een verzoek met een handtekeningenlijst bij de gemeente om een 
bepaald onderwerp op de agenda te krijgen noem je een 

 

5   Waar zou jij aan mee willen doen om invloed uit te oefenen op de politiek? 

 
 

6   Via een Twitteractie lukte het burgers de pgb-chaos op de politieke agenda te krijgen en 
een debat af te dwingen in de Tweede Kamer. De pgb-chaos betrof de trage uitbetaling 
van Sociale Verzekeringsbank (SVB) van het persoonsgebonden budget aan de 
zorgverleners.
Noem nog twee voorbeelden van dit soort acties via social media. 
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2 Belangengroepen en actiegroepen

Meedoen aan politiek heet politiek participeren of politiek actief zijn. Je kunt dat doen 
door te gaan stemmen, maar er zijn veel andere manieren waarop je politiek actief bent, 
vaak zonder dit zelf te weten. 

Als je met een aantal klasgenoten je bij de directie gaat beklagen over het lesrooster, 
dan ben je politiek actief. Als klas ervaar je het lesrooster als een probleem en je wilt dat 
dit probleem aandacht krijgt en dat er een oplossing komt. 

Er zijn veel mogelijkheden om politiek actief te zijn. Je kunt actie gaan voeren en de 
straat opgaan als je vindt dat een probleem aandacht en oplossing verdient. Of je zoekt 
contact met een volksvertegenwoordiger. Je biedt hem of haar handtekeningen aan die 
je hebt verzameld als steun voor iets dat jij vindt. 

Politiek actief zijn doe je niet snel in je eentje. Je sluit je aan bij een groep die een 
belang met jou deelt of je verzamelt zelf mensen en vormt een groep. Als groep 
bereik je bovendien meer dan in je eentje. Samen sta je sterk. Belangrijke groepen 
zijn belangengroepen en actiegroepen. Samen worden ze ook wel pressiegroepen 
genoemd.

1  Pressie betekent druk. Leg uit waarom belangengroepen en actiegroepen zo genoemd 
worden.

 

Belangengroepen
Een belangengroep is een organisatie die namens haar leden opkomt voor de 
belangen van die leden. Voorbeelden zijn de ANWB en de Consumentenbond. Ook 
vakbonden zoals FNV en CNV zijn belangengroepen. Zij komen op voor goede 
werkomstandigheden en loon. Aan de andere kant zijn er de werkgevers, de bedrijven 
met hun eigen belangengroep: VNO-NCW en MKB Nederland. 

Belangengroep:  groep die blijvend opkomt voor de belangenbehartiging van haar leden

2  Hieronder staan belangen. Zet in de tabel onder het kopje ‘Belang van ...’ leden/
gebruikers van de betreffende belangengroep. Kies daarvoor uit: werkgevers - 
huisbezitters - werknemers - consumenten - automobilisten - winkeliers

Belang van ... Belangengroep

 FNV

 ANWB

 VNO/NCW

 Vereniging Eigen Huis

 Consumentenbond

 MKB
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Belangengroepen zijn vaak goed georganiseerd en hebben leden die een contributie 
(bijdrage) aan de belangengroep betalen. Daardoor kunnen ze de leden vaak ook 
services aanbieden. Zo heeft de ANWB als service de Wegenwacht en de FNV een 
afdeling juridische hulpverlening. 

Belangengroepen stellen alles in het werk om invloed te krijgen bij de overheid. Dat 
doen ze door te lobbyen. Zodra het belang van de leden dreigt te worden aangesproken 
zoeken lobbyisten namens de belangengroep contact met Tweede Kamerleden, 
ambtenaren en ministers. 
 
Een bekende lobby is die waarin belangengroepen rond autoleveranciers en autorijders 
(BOVAG-RAI-ANWB) samenwerken. Toen er ideeën kwamen voor vorming van plannen 
om rekeningrijden in te voeren ( je betaalt als je tijdens het spitsuur de weg op gaat) om 
het fileprobleem op te lossen kwam deze lobby in actie. De autolobby was hier fel tegen. 
Toch groeit het besef dat een vorm van wegbeprijzing onontkoombaar is. 
 

Actiegroepen
Een actiegroep is gericht op één bepaald doel en houdt op te bestaan als het doel 
is bereikt. Zo zet de actiegroep Schone Kleren Campagne alles in op het bereiken 
van het doel: kleding wordt alleen gemaakt zonder uitbuiting van mensen en zonder 
kinderarbeid. En Animal Freedom houdt op te bestaan als dieren in vrijheid kunnen 
leven en natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Een andere actiegroep die flink aan de weg 
timmerde in 2020/2021 was Viruswaanzin, o.l.v. Willem Engel. Hij ageerde fel tegen de 
avondklok en de mondkapjesplicht en spande zelfs een kortgeding aan tegen de Staat. 

Actiegroep:  groep die tijdelijk opkomt voor een speciaal belang met een beschreven doel

Een actiegroep stelt misstanden aan de kaak en protesteert tegen situaties of problemen 
die dichtbij de directe leefomgeving liggen. Soms groeit een actiegroep uit tot een 
belangenorganisatie. Een voorbeeld daarvan is Greenpeace. 

3  Buurtcomités zijn een vorm van actiegroep. Zij komen op voor de belangen van buurt-
bewoners en willen graag in de eigen buurt iets bereiken. Als jij zitting zou hebben in een 
dergelijk buurtcomité: welk doel zou jij voor jouw buurt dan willen nastreven?

 

Burgerinitiatief 
Belangengroepen maken gebruik van lobbyen. Belangen- en actiegroepen demonstreren, 
of bieden handtekeningen of petities aan. Hiermee maken ze hun mening aan de 
volksvertegenwoordiging kenbaar. Volksvertegenwoordigers zijn er vrij in om daarmee te 
doen wat ze zelf willen.

Dat is anders bij een burgerinitiatief. Burgers kunnen een onderwerp of een eigen 
voorstel op de agenda van de gemeenteraad en de Tweede Kamer zetten. En die is dan 
verplicht om dat onderwerp ook echt te behandelen. 

4  Hoeveel handtekeningen moet een burgerinitiatief hebben voor die op de agenda van 
de Tweede Kamer wordt geplaatst? 
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3 Politieke besluitvorming 

Vaak lijkt het alsof politieke besluiten geregeld worden zonder dat burgers daarbij 
betrokken worden. Maar dat is in werkelijkheid anders.

Veel kwesties (problemen die om een antwoord vragen)   
worden vanuit de samenleving bij de politiek aangedragen. 
Denk aan voorbeelden als: 
- een handtekeningenactie van ‘Treinen met Toilet’; 
- een spandoek met de tekst ‘Hou het Tropenmuseum open’;
- billboards met de tekst ‘Stop de Plofkip’. 

Maatschappelijke problemen vragen om een oplossing. Maar voor je tot een oplossing 
komt moet eerst duidelijk zijn wat het maatschappelijke probleem is en voor wie het 
probleem speelt. Wat door de één als probleem wordt gezien is dat voor de ander 
misschien wel helemaal niet. Er spelen vaak tegengestelde belangen.

1  Het rookverbod in de horeca is een kwestie die de laatste jaren politiek aandacht heeft 
gehad. Er zijn verschillende groepen mensen bij betrokken, elk met een eigen belang. 
Welk belang was dat? Noteer die.

De café-eigenaren :  
De café-bezoekers :  
De sigarettenindustrie :  
De anti-rookclubs :  

Besluitvorming in stappen
De taak van de overheid is om het algemeen belang te dienen en bestaande 
verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Ze doet dat door:
- kennis te nemen van het probleem;
- advies te vragen en informatie in te winnen over de mogelijke oplossingen;
- een zorgvuldige afweging van belangen te maken;
- op basis hiervan besluiten te nemen.

2  Hieronder zie je in welke stappen een probleem wordt opgelost.
Welke woorden komen te staan op de rode stippellijnen? Noteer die en kies daarvoor uit:
Besluitvorming - (h)erkennen van het probleem - uitvoering - afwegen

eisen, 
wensen en 
verlangens

politieke 
wensen en 
verlangens

politieke 
agenda-
punten

besluiten
wetten 

en maat- 
regelen

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

                                                                                                                        
Stap 1: eisen, wensen en verlangens 
Burgers, belangenorganisaties, actiegroepen, politieke partijen; eisen, wensen en 
verlangens kunnen van veel kanten aan politici worden aangereikt.
 Dierproef Vrij wil maatregelen tegen dierproeven
 Milieudefensie wil de verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen tegengaan
 Studenten willen dat het sociaal leenstelsel wordt teruggedraaid.

Actie voeren, het aanbieden van een petitie, het starten van een burgerinitiatief, 
demonstraties houden, meetings organiseren. Men probeert zoveel mogelijk mensen 
mee te krijgen. Je noemt dat ‘mobiliseren van de publieke opinie’. Letterlijk betekent dit: 
het in beweging brengen van de algemene mening.
 Persberichten versturen
 TV-interviews houden
 Twitteracties voeren
 Een Facebookpagina starten
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De media spelen een belangrijke rol. Zij zijn het die ervoor zorgen dat een probleem op 
de publieke agenda komt. Een kwestie die in de media aandacht krijgt zal ook politiek 
kunnen worden.
 

Bron: www.rijksoverheid.nl

3  Schoolverlaten zonder startkwalificatie 
is in Nederland een maatschappelijk 
probleem.

Welke ontwikkeling lees je af van 
de cijfers van het aantal voortijdige 
schoolverlaters?
O een toename
O gelijk blijven
O een afname

In 2017/2018 verlieten ruim 25.000 
studenten de school voortijdig en 
zonder diploma. De overheid wil dit 
verder omlaag brengen tot 20.000 in 
2022. Wat maakt dit tot een sociaal en 
maatschappelijk probleem?

 
 
 
Wie zullen dit probleem op de politieke agenda geplaatst hebben? Kies een of meer 
antwoorden.
O de scholen
O de onderwijsinspectie (controlerende ambtenaren van het ministerie)
O de Onderwijsraad, een adviesorgaan van de regering
O de voortijdige schoolverlaters
O het LAKS en JOB, landelijke leerlingenorganisaties
O de leerplichtambtenaren
  
Stap 2: afwegen van politieke problemen en bedenken van oplossingen
Bestuurders en politici hebben beperkte tijd. En er worden dagelijks eisen, wensen en 
verlangens bij hen aangedragen. Ze moeten een keuze maken in welke problemen zij 
belangrijk vinden om aan te pakken. 

Prioriteit: dat wat als belangrijkste wordt gezien 

Het is vaak moeilijk om tot overeenstemming te komen in wat belangrijk is en in 
behandeling wordt genomen. Linkse politici zullen liever een arbeidsconflict op de 
agenda zetten, voor rechtse politici is een veiligheidsvraagstuk veel interessanter. Toch 
moeten ze het daarover wel eens worden.
 
De keuze hangt van een aantal voorwaarden af:
- of er veel burgers of instellingen bij betrokken zijn;
- of de ernst van het probleem groot is;
- of het probleem voor alle partijen oplosbaar is.

Zodra de keuze is bepaald, wordt een probleem in behandeling genomen. Dan start het 
nadenken over het probleem en mogelijke oplossingen. Dat wordt gedaan door bestuurders, 
zoals ministers en wethouders. Zij doen dat niet zelf, maar schakelen daarvoor hun 
ambtenaren in. Deze overleggen met adviseurs in en werken mogelijke oplossingen uit. 

4  In deze fase worden lobbyisten van belangen- en actiegroepen actief. Waarom is dit 
daarvoor het goede moment?
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5  Ambtenaren worden wel eens de ‘Vierde macht’ genoemd. Waarom worden ze zo 
genoemd? Wat maakt ambtenaren zo machtig?

 
 

Stap 3: de besluitvorming
Het werk van de ambtenaren komt terecht bij wethouders en ministers. Vaak zijn dat 
zogeheten beleidsnota’s en wetsvoorstellen. Een beleidsnota is een soort Plan van 
aanpak, een wetsvoorstel is een concreet voorgenomen actie. Die beleidsnota’s en 
wetsvoorstellen worden door de wethouders ingediend bij de gemeenteraad, door 
ministers bij de Tweede Kamer. 

De volksvertegenwoordigers gaan vervolgens in debat over de nota’s en voorstellen. Met 
elkaar en met de indiener van de nota of het wetsvoorstel. Soms wordt een beleidsnota 
of wetsvoorstel aangepast. 

Tenslotte wordt er gestemd. Bij stemming maken de vertegenwoordigers van de politieke 
partijen in de gemeenteraad of het parlement een afweging:
-  is het wetsvoorstel effectief (doeltreffend) en efficiënt (doelmatig)? In andere woorden: 

gaat het werken? Is het een goede oplossing?
-  stemt het wetsvoorstel overeen met het eigen partijprogramma? In andere woorden: 

komt de oplossing voldoende ten goede aan de belangen voor wie ik vertegenwoordig?

Daarnaast speelt ook een rol of voor- of tegenstemmen vrienden maakt of vijanden 
kweekt. Als je voor stemt en je maakt daarmee vijanden, dan zullen die minder snel met 
jou meedoen aan oplossen van een volgend probleem ... 

Als de gemeenteraad of het parlement een besluit heeft genomen is het ‘officieel’ en 
wordt het vaak in een persconferentie aan ‘het volk’(= de verzamelde pers) openbaar 
gemaakt.

6   Bepaal telkens in welke fase (welke stap) van het politiek proces onderstaande situaties/
gebeurtenissen zich bevinden. Het betreft uitbreiding vluchten Schiphol.

1   De Eerste Kamer gaat akkoord met de uitbreiding van het aantal vluchten per jaar op 
Schiphol.

  
2   Milieudefensie en burgers demonstreren om de ernstige geluidshinder bij Schiphol 

onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen.

  
3   Een groep geluidsdeskundigen van TNO voert overleg met de minister van 

Infrastructuur en Milieu en haar ambtenaren over een mogelijk wetvoorstel 
‘Uitbreiding vluchten Schiphol’.

  

Stap 4: de uitvoering van het besluit
Nadat een wetsvoorstel is aangenomen, zorgen ambtenaren voor de nadere uitvoering 
ervan. De ambtenaren werken onder verantwoordelijkheid van hun minister. Minister en 
ambtenaren houden toezicht en controle op de uitvoering van de maatregelen. 

 Stap Wie zijn erbij betrokken?

1  (H)Erkennen van problemen Burgers, belangengroepen, actiegroepen, 
massamedia, politieke partijen

2  Afwegen van problemen Ambtenaren, adviesorganen, regering en parlement

3  Beslissen over problemen Regering en parlement

4  Uitvoeren van besluiten Ambtenaren en verantwoordelijke minister



35

KIEZEN EN DELEN  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 2

7  Bij welke stappen van het politieke besluitvormingsproces spelen media een grote rol?

 
 

8  Bij welke stap spelen regering en parlement een grote rol?

 

Bron: Hollandse Hoogte

De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel over het nieuwe 
leenstelsel voor studenten. 

Eerste Kamer stemt in met afschaffing basisbeurs voor studenten
Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde in met de afschaffing van de gratis 
basisbeurs voor studenten. Met ingang van het nieuwe studiejaar 2015-2016 in 
september wordt de studiebeurs vervangen door een sociaal leenstelsel. Met deze 
maatregel speelt het kabinet op termijn zo’n €1 miljard structureel vrij. Zij wil het 
investeren in een kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Zo krijgen studenten 
bijvoorbeeld meer contacturen en minder massale hoor- en werkcolleges.

De regeringspartijen VVD en PvdA sloten in 2014 een akkoord voor de vervanging van 
de studiebeurs voor een sociaal leenstelsel. D66 en GroenLinks gingen alleen akkoord 
als aan hun eisen werd voldaan. Zo bedongen ze dat de aanvullende beurs voor 
studenten uit de lagere inkomensgroepen omhoog gaat. De OV-studenten jaarkaart 
blijft behouden. De terugbetaaltermijn wordt verlengd. Afgestudeerden hoeven nooit 
meer dan 4% van hun inkomen terug te betalen per jaar. Nu is dat nog 12%.

Volgens D66 en GroenLinks blijft zo het hoger onderwijs toegankelijk en betaalbaar 
voor iedereen. Maar vrijwel alle andere oppositiepartijen trekken dat sterk in twijfel. 
Zij zijn tegen het leenstelsel. Zij denken dat studenten worden opgezadeld met 
onverantwoordelijk hoge schulden. Ze zouden uit ‘leenangst’ afzien van een hbo- of 
universitaire studie.

Bron: FD, Ria Cats, wo. 21-01-2015

9   In welke fase (welke stap) van het politiek proces bevindt zich de discussie in de Eerste 
Kamer?

 

10   Wat vind je goed en minder goed aan het nieuwe leenstelsel? Zou je zelf doorstuderen 
onder het nieuwe leenstelsel?
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4 Invloed en rol van media

Massamedia als TV, radio, dagbladen, opiniebladen en internet vervullen een belangrijke 
rol in ons dagelijks leven. Ze informeren ons en helpen ons een mening te vormen.

Er wordt wel eens beweerd dat we leven in een ‘twitter-
democratie’. De social media stellen ons in staat om continu 
met elkaar in contact te zijn en informatie en meningen met 
elkaar te delen. 

De macht van de media (massamedia en social media) is 
groot. Mediamakers kunnen iets op de politieke agenda 
krijgen door er veelvuldig en breed aandacht aan te 
schenken. 

Media als ‘agendasetter’
In de Tweede Kamer is er een wekelijks vragenuur dat op de televisie wordt uitgezonden. 
Daarin worden vragen van Kamerleden door de regering beantwoord. Opvallend vaak 
gaat het om vragen die voortkomen uit een recent krantenbericht, een praatprogramma 
of een tv-documentaire. De media dragen daarmee de aandacht aan voor spelende 
kwesties. 

Media hebben verschillende functies die van politieke betekenis zijn:

1  Spreekbuis-functie
De media bieden burgers, belangengroepen, deskundigen en anderen de mogelijkheid 
om hun standpunt te delen. Politici hebben de mogelijkheid om hun mening te geven. Of 
zij informeren het publiek over het beleid dat zij willen dat gevoerd moet worden. 

2  Agenda-functie
Journalisten kunnen misstanden signaleren of problemen herkennen die onder de 
bevolking leven. Het onderwerp kan op de politieke agenda komen te staan, als 
Kamerleden er vragen over gaan stellen.

3  Meningsvormende functie
Media spelen een belangrijke rol bij het vormen van de publieke opinie (algemene 
mening). Met name de Telegraaf staat erom bekend niet het zuivere nieuws te brengen, 
maar dit te verpakken in een eigen mening. Waar nog geen publieke opinie over bestaat, 
hebben de media als taak een uitwisseling van meningen tot stand te brengen.

4  Commentaar functie
Media geven dagelijks een eigen mening (in de vorm van een redactionele commentaar) 
op actuele gebeurtenissen. Daarnaast publiceren ze ook meningen van anderen: in 
columns, ingezonden stukken, reacties op internetfora, weblogs, tweets en cartoons.
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5  Controle- of waakhond functie
Media letten scherp op het doen en laten van de ministers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Ze volgen ministers kritisch en kijken of ze ook doen wat 
ze beloven. En maken melding als zij constateren dat dit niet zo is.

Persvrijheid
Journalisten mogen schrijven en zeggen wat ze willen, zonder dat ze daar vooraf 
toestemming voor hoeven te vragen. Een journalist moet er daarbij wel rekening mee 
houden dat hij of zij achteraf aangeklaagd kan worden. Bijvoorbeeld als het artikel heel 
erg beledigend of racistisch is. Om dit te kunnen doen moet er persvrijheid zijn.

Het is de taak van journalisten om nieuws objectief en waarheidsgetrouw in beeld te 
brengen. Journalisten moeten zich daartoe aan vijf belangrijke journalistieke normen houden:
1 feiten en meningen moeten worden gescheiden;
2 hoor en wederhoor moet worden toegepast;
3 feiten moeten worden gecontroleerd;
4 meerdere informatiebronnen worden geraadpleegd;
5 feiten moeten juist worden weergeven.

In landen waar geen persvrijheid is, spreek je van censuur.

Censuur:  het gebruiken van de macht om informatie achter te houden of de 
meningsvorming in eigen richting te beïnvloeden

Censuur kan meestal komen van de staat/de overheid, van een bepaalde groepering, 
van bepaalde individuen. 
 
Censuur kan ook door een journalist zelf worden ingezet. Dat gebeurt als hij bewust voor 
zijn lezerspubliek wil schrijven, ook al moet hij feiten daarvoor weglaten of verdraaien. 
Bedreigingen van vrouwelijke journalisten leiden vaak tot mentale schade en zelfcensuur. 
Met name freelancers en/of journalisten met een migratieachtergrond zijn kwetsbaar. Ook 
na de terroristische aanslagen in Parijs (2015) neigden journalisten meer tot zelfcensuur.
 

1   Wat is de reden dat publicisten kunstenaars en politici sinds de aanslagen steeds meer 
neigen tot zelfcensuur? 

 
 

In veel landen worden met name de social media geblokkeerd of gecensureerd. 

In de social media is de betrouwbaarheid van nieuws ook vaak  
twijfelachtig. Twitter, Facebook en Youtube werken wereldwijd en 
supersnel. Ze geven ons snel, real time, inzicht in wat er elders in 
de wereld gebeurt. Alles komt daarbij door. Maar klopt het ook 
wel? Is het geen nepnieuws? Hoe betrouwbaar is dat nieuws en 
hoe echt zijn de beelden die je ziet? 
Als mensen nepnieuws geloven, laten ze bijvoorbeeld bij verkiezingen hun stem 
afhangen van verkeerde informatie. Het is daarom belangrijk om altijd te checken hoe 
betrouwbaar de bron is.

2  Journalisten publiceren graag zo snel mogelijk en corrigeren pas later. Wat is het risico 
van deze manier van werken?

 

3  Journalisten kunnen een ‘gekleurd beeld’ geven van de werkelijkheid. Wat wordt 
daarmee bedoeld?
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5 Europa

De vorming van het huidige Europa vindt zijn ontstaan bij de val van de Berlijnse Muur 
in 1989. Het inéén storten van het Oostblok en einde van het communisme in de jaren 
negentig van de vorige eeuw bracht de landen van Europa dichter bij elkaar. Sinds die val 
van de Berlijnse Muur zijn veel Midden- en Oost-Europese landen toegetreden tot wat wij 
nu ‘Europa’ noemen of Europese Unie (EU). De Unie bestaat uit momenteel 27 lidstaten 
(2022). Er wordt verder over uitbreiding gesproken met Albanië, Macedonië, Montenegro 
en Servië. De onderhandelingen met Turkije staan onder druk vanwege de schending 
van mensenrechten en de ongekende macht van president Erdogan. 

De Brexit
De aanleiding voor de Brexit was een raadgevend referendum onder de Britse bevolking 
dat op 23 juni 2016 werd gehouden. Bij dat referendum, een verkiezingsbelofte van 
premier David Cameron, koos 52% van de stemmers voor een vertrek uit de EU, terwijl 
48% liever lid bleef. Veel Britten willen zelf bepalen wie het land in mag en hun eigen 
wetten ontwerpen waarover eigen rechters oordelen. “Take back control”, was de slogan 
van de Brexit-campagne in de aanloop naar het Britse EU-referendum van 23 juni 2016. 
De Britten vinden dat er te veel Polen en Roemenen naar hun land komen om baantjes 
in te pikken. Ook vrezen ze dat ze als niet-euroland steeds minder te zeggen hebben 
in een EU waar de eurolanden de dienst uitmaken. De EU zou niet meer moeten zijn 
dan een vrijhandelszone. Niet iedere Brit denkt overigens zo. De onderhandeling over 
gunstige exit-voorwaarden met de EU-partners mislukte. Er werd geen akkoord (no deal) 
bereikt. Per 1 januari 2020 heeft Engeland dan ook het verdrag met de Europese Unie 
opgezegd en de EU verlaten ((Brexit EU).
 
Veel Nederlanders hebben niet veel met Europa. Zoals dat ook in andere lidstaten 
het geval is. Volkspartijen, populisten van links en rechts staan vijandig tegenover het 
establishment. Zij ergeren zich aan de bemoeizucht van ’Brussel’ en vinden dat we het 
als landen zelf allemaal wel kunnen regelen. We noemen ze eurosceptici. Voorstanders 
van ‘Europa’ zijn vooral te vinden onder ondernemers en mensen uit de middenklasse. 
‘Europa’ brengt volgens hen alleen maar economische voordelen.

1 Geef aan of je het eens (E) of oneens (O) bent met de stelling. 

  E O

1 Ik voel me Europees burger.

2  Ik vind dat de Nederlandse burgers te weinig invloed hebben in de EU.

3  De open grenzen in de EU hebben meer voordelen dan nadelen.

4  Als er Europese verkiezingen zijn, ga ik zeker stemmen.

5  De komst van werknemers uit andere EU-landen biedt Nederland meer 
voordelen dan nadelen.

6 De Europese eenwording bedreigt de Nederlandse identiteit.

7 Een EU exit referendum in Nederland is een slecht idee.

2   Schrijf drie voorbeelden van problemen die het beste internationaal (in samenwerking) 
kunnen worden opgelost.

 

Voordelen lidmaatschap voor burger 
Het lidmaatschap van de EU kent voor de burger veel voordelen, zoals:
-  vrij reizen, werken, studeren of wonen in elk lidstaat van de EU;
-  meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement;
-  meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in hun woonplaats ongeacht nationaliteit;
- gemakkelijker toegang krijgen tot de sociale zekerheid in andere lidstaten;
- kunnen klagen bij de Europese Ombudsman;
-  vermindering van bureaucratische rompslomp, zoals aanvragen visum en het wachten 

aan grens.
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Overhevelen van bevoegdheden 
Nederland werkt bij de aanpak van veel zaken samen met de 26 andere lidstaten. In de 
loop van de tijd heeft de EU op steeds meer gebieden meer zeggenschap gekregen. Dat 
betekent dat de lidstaten op die gebieden eigen bevoegdheden hebben overgedragen 
aan de EU. 

Geheel overgedragen zijn de aanpak van douane, mededinging (concurrentiezaken) en 
geldzaken. Gedeeltelijk overgedragen zijn de aanpak van landbouw en visserij, milieu, 
energie, vervoer, uitbreiding van de EU, asiel en migratie, terrorismebestrijding en de 
samenwerking van justitie en politie. 

Over een aantal zaken heeft de EU niets te zeggen. Dat is en blijft onder verantwoordelijkheid 
van de lidstaten. Dat zijn het onderwijsbeleid, sociale zekerheid, belastingen, openbare orde, 
familierecht, ruimtelijke ordening en inrichting van openbaar bestuur.

3  De problemen rondom de vluchtelingenstroom naar Europa houdt de gemoederen bezig.  
Europa is vergeleken met een fort, het zogenaamde ‘Fort Europa’.

 Wat zijn de oorzaken van het vluchtelingenprobleem?

 
Welke Europese aanpak van de migrantenstromen stel jij voor/heeft jouw voorkeur?   

 

4  Welke gevolgen heeft de ‘Brexit’ voor de Britten zelf en de EU? 

 

Hoe word je lid van de Europese Unie
Kandidaat landen moeten aan strikte criteria voldoen om toegelaten te worden tot de EU. 
Welk zijn dat? Het kandidaatland dient aan tenminste drie eisen te voldoen:
- het land heeft een stabiele democratie; de mensenrechten worden geëerbiedigd;
- het land beschikt over een goed functionerende markteconomie;
-  het land is bereid wetten en regels van de EU over te nemen en in te voeren.

De huidige kandidaat-lidstaten zijn: Albanië, Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, 
Servië en Turkije. Verder heeft president Zelensky van Oekraïne zich sterk gemaakt 
voor het opstarten van het lidmaatschap van de EU en de NAVO. Sinds de Russisch-
Oekraïense oorlog en de annexatie van de Krim is de publieke steun voor het 
lidmaatschap van de Oekraïne voor de EU en NAVO enorm toegenomen.

5  Sommige landen/politieke partijen zijn kritisch over de toetreding van Turkije tot de EU.
 

a Welke partijen zouden dat kunnen zijn?  

 
b Wat zijn hun argumenten, denk je? 

 

6   a   Welke voordelen (mooie vruchten) worden in de poster 
bedoeld?

 
b   Zijn er ook minder mooie vruchten bij? Welke? 

 

7   Hoe sta jij tegenover de toetreding van Oekraïne tot de EU en de NAVO? Moeten daar 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn? Motiveer je antwoord.
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6 Politiek in Europa

Bron: www.groenlinks.nl

Eens in de vijf jaar worden er Europese verkiezingen gehouden. Elke lidstaat kiest dan 
zijn eigen vertegenwoordigers in het Europese Parlement. Dat Parlement bestaat uit 751 
leden (inclusief de voorzitter). Daarvan zijn 26 in Nederland gekozen Europarlementariërs 
afkomstig uit tien Nederlandse partijen. De meeste van hen zijn aangesloten bij een 
Europese fractie. Sinds 2019 is de zetelverdeling zo:

Partij Zetels Europese fractie

PvdA 6 Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)

VVD 4 Renew Europe (RENEW)

D66 2 Renew Europe (RENEW)

CDA 4 Europese Volkspartij (EVP)

CU 1 Europese Volkspartij (EVP)

50PLUS 1 Europese Volkspartij (EVP)

FvD 3 Europese Conservatieven & Hervormers

SGP 1 Europese Conservatieven & Hervormers

GroenLinks 3 Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA)

PvdD 1 Europees Unitair Links/Noords Groen Links (EUL/NGL)

1  Welk voordeel heeft het om als Europarlementariërs je aan te sluiten bij andere partijen?

 

Het Europese Parlement zetelt in Brussel en in Straatsburg (Frankrijk). Critici vinden dit 
pure geldverspilling om 12 x per jaar de werkzaamheden van het Europees Parlement te 
verplaatsen van Brussel naar Straatsburg.

Het Parlement moet goed op de hoogte zijn van wat er speelt in Europa. Daarom is er 
veel contact van de Europarlementariërs met de leden van de Tweede Kamer en met de 
regering. 

Het Parlement houdt toezicht op wat de ‘regering van Europa’ doet. Die regering heet 
Europese Commissie. Een Nederlander (Frans Timmermans van de PvdA) is sinds 2014 
vice-voorzitter. Hij geeft leiding aan de activiteiten van de Commissie met betrekking 
tot de Europese Green Deal en de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
verankeren in de eerste Europese klimaatwet.
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De regeringen van de 27 landen van de EU onderhandelen in de Raad van Ministers 
over Europese wetten en regels. Deze voorstellen worden door de Europese 
Commissie opgesteld en voorgelegd. De onderhandelingen vinden plaats in Brussel. 
De Nederlandse regering stuurt haar minister of staatssecretaris. Hij onderhandelt 
met zijn collega’s uit de andere landen over nieuwe wetten en regels. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over het industrie-en landbouwbeleid en de volksgezondheid. Denk aan 
een gezamenlijke EU-aanpak van de coronacrisis, o.a. maatregelen om de virusuitbraak 
in te dammen en inspanningen voor het herstel van de economisch en sociale schade. 
De uitkomst van de onderhandelingen en de gevolgen voor Nederland worden 
doorgezonden naar de Eerste en Tweede Kamer. Hierover vindt een debat plaats.  
Zo wordt de democratische controle op de Brusselse besluitvorming verzekerd via debat 
in de Tweede Kamer.

Bij de uitvoering van Europese regels en wetten spelen de lidstaten een belangrijke rol. 
De Europese wetgeving moet immers worden ingevoerd in de lidstaten. Sommige regels 
zijn direct van kracht en algemeen bindend (Europese verordeningen). Andere, zoals 
Europese richtlijnen, moeten eerst nog worden omgezet in nationale wetten.

2  Met welk Nederlands politiek orgaan kun je het Europees Parlement het best vergelijken?
O    Eerste Kamer O    Tweede Kamer

En de Europese Commissie?
O    Kabinet O    Kroon

Europese wetten 
Europese wetten gelden vóór nationale wetten. Er zijn twee vormen van Europese regels:
1  een Europese verordening; een verordening van Europa is direct ook een 

Nederlandse Wet. Het eigen parlement heeft daarin dus geen stem meer.
2   een Europese richtlijn; een richtlijn moet binnen een bepaalde tijd worden 

besproken in elk land en daar worden omgezet in nationale wet- en regelgeving.

3  In 2014 werd door Europa een verordening gedaan naar lidstaten. Hierin werden deze 
verplicht aan illegale asielzoekers ‘bed, bad en brood’ aan te bieden. De toenmalige 
staatssecretaris Teeven weigerde dat te doen. Overtrad hij daarmee de Europese wet- en 
regelgeving?

O ja, want  
O nee, want   

REGERINGSLEIDERS MINISTERS

NATIONALE PARLEMENTEN

NATIONALE VERKIEZINGEN EUROPESE VERKIEZINGEN

beslist

EUROPESE RAAD
▼

Regeringsleiders o.l.v. de indirect 
gekozen EU-president stelt het 
beleid op langere termijn vast

RAAD VAN MINISTERS
▼

Afhankelijk van het onderwerp 
nemen 28 ministers besluiten

EUROPESE
WETTEN

benoemt

stelt wetten voor controleert

EUROPEES PARLEMENT
▼

751 leden (vanaf 2014) hebben op 
bepaalde beleidsterreinen vetorecht

beslist

stelt wetten 
voor EUROPESE COMMISSIE

▼
De vaste EC-voorzittter met 27 andere 

commissarissen voert wetten uit

EUROPESE WETGEVING
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7 Alles op een rij

Wat kun je nu? Je kunt uitleggen
- op welke manieren je in Nederland politiek actief kunt zijn;
- welke pressiegroepen er bestaan;
- wat een belangengroep is en daar voorbeelden van noemen;
- wat een actiegroep is en daar voorbeelden van noemen;
- wat een burgerinitiatief is;
- in welke stappen een maatschappelijk probleem leidt tot een politiek besluit;
- wat er gebeurt bij de afzonderlijke stappen die voeren naar een besluit;
- wat verstaan wordt onder lobbyisten en prioriteit;
- welke rol ambtenaren spelen bij het tot stand brengen van wetten en regels;
- welke rol media en social media hebben bij het bepalen van de politieke agenda;
- welke taken media hebben in de democratie;
- wat we verstaan onder persvrijheid;
- welke normen gelden voor journalisten bij uitoefening van hun vak;
- wat verstaan wordt onder censuur;
- dat de betrouwbaarheid van social media-nieuws vaak niet hoog is;
- welke voordelen Nederland heeft in lidmaatschap van de Europese Unie;
- op welke gebieden Nederland de regelgeving heeft afgestaan aan Europa;
- welke voorwaarden er zijn voor landen om lid te kunnen worden van de EU;
- hoe het Europese Parlement is samengesteld;
- welke Nederlandse politieke partijen in het Europarlement zijn vertegenwoordigd;
- hoe wetten en regels in Europa tot stand komen;
- welke wetten en regels onbespreekbaar zijn en welke nog wel; 
-  welke invloed populistische partijen hebben op de verdere samenwerking van landen 

binnen Europa.

Blik terug

ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk 

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd
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8 Opdrachten Hoofdstuk 2

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in:
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd en
inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker omdat 
deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Als laatste zijn er opdrachten voor een 
reflectieverslag en het portfolio. Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je 
door je docent worden verteld. Het kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.

Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak,
invulschema’s, bronnen voor onderzoek, en aanvullende informatie.
 

Zoek informatie Informatie Maken

1 Burgers en invloed Wat is burgerlijke ongehoorzaamheid en welke 
recente voorbeelden zijn daarvan te vinden?

2 Belangengroep in 
beeld

Kies een belangengroep. Wat is van die 
belangengroep de doelstelling? Hoe is de groep 
georganiseerd? Hoeveel leden telt zij? Welke acties 
voeren zij uit?

3 Petities Welke drie van de vermelde petities op  
www.petities.nl zou ik zelf ondertekenen en 
waarom?

4 Politiek besluit Wat kun je op internet vinden over het rookverbod 
in de horeca en politieke besluitvorming erom heen?

5 Mediamacht Welke functies hebben TV-media en internet 
(digitale kranten) in het politieke bestel?

6 Persvrijheid Niet elk land legt ‘persvrijheid’ op dezelfde manier 
uit. Kies een land. Waaruit bestaat de persvrijheid in 
dat land? Van welke censuur is er sprake?

7 Europa-essentie De Europese verkiezingen van 2019 hebben 
resultaten opgeleverd. Welke zijn dat? Vul de 
‘gatentekst’ in.

8 Hoe werkt Europa? Wat weet jij over de EU?

Geef je mening Mening Maken

1 Politieke invloed Er zijn verschillende manieren om politiek invloed 
uit te oefenen. Wat vind jij van de gegeven 
voorbeelden?

2 Aanpakken Als jongere heb je vast wel een mening over welke 
problemen moeten worden aangepakt; ook op 
Europees niveau. Geef je mening.

3 EU De EU is niet door iedereen even geliefd. Zij heeft 
voors en tegens. Geef je mening.

4 Politiek in eigen 
woonplaats

De gemeente waarin jouw woonplaats ligt heeft een 
beleid en kiest maatregelen. Er zijn verschillende 
manieren om politiek invloed uit te oefenen op dat 
beleid en die maatregelen. Geef je mening.
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Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Botsende belangen Europese en nationale belangen kunnen met elkaar 
botsen. Beargumenteer aan de hand van cases 
welke belangen voorrang hebben.

2 Dilemma’s EU Bediscussieer vijf stellingen over veel besproken 
dilemma’s/hot items binnen de EU.

3 Stellingen Bepaal je standpunt over de kracht van 
belangenorganisaties om invloed uit te oefenen.

4 Burgerinitiatief Sinds 2006 bestaat het burgerinitiatief. 
Beargumenteer aan de hand van cases of dit wel of 
niet een succesvol instrument is om de politiek te 
beïnvloeden.

5 Pressiegroepen Pressiegroepen worden ook wel ‘de vijfde macht’ 
genoemd. Waarom worden ze zo genoemd? Bepaal 
je standpunt in deze.

Kom tot actie Actie Maken

Onderzoek 
belangengroep

Doe onderzoek naar een belangengroep/-
organisatie en maak een verslag of presenteer het 
aan de groep.

Politieke agenda Voer actie voor een bepaald idee/voorstel met als 
doel dit op de politieke agenda te krijgen van je 
school, wijkraad of gemeente.

Politieke 
besluitvorming rond 
studiefinanciering

Analyseer de politieke besluitvorming rond de 
afschaffing van de basisbeurs en invoering van het 
sociaal leenstelsel.

Nepnieuws of 
objectief nieuws?

Onderzoek of journalisten het nieuws objectief 
en waarheidsgetrouw in beeld brengen en zich 
houden aan journalistieke normen.

Werkstuk betekenis 
EU

Schrijf een werkstuk over de betekenis van de EU 
voor de Nederlandse burger. 

Kijk terug Evaluatie en Reflectie Maken

1 Reflectieverslag Geef in het reflectieverslag weer wat je van dit 
hoofdstuk hebt geleerd. Wat ging goed, wat minder 
goed?

2 Portfolio Maak in je persoonlijk dossier inzichtelijk wat 
je uitgevoerd hebt. Met andere woorden: lever 
bewijzen aan van uitgevoerde opdrachten en 
tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het resultaat.
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3 De burger en zijn rechten

Je woont en leeft in Nederland. Nederland is een Staat. Gelegen aan de 

Noordzee en met ruim 17,6 miljoen inwoners (begin 2022). We spreken 

Nederlands en betalen belasting aan de Staat. De leiding van de Staat hebben 

wij in handen gegeven van een overheid. Die wordt algemeen erkend en heeft 

binnen de staat het hoogste gezag. De Nederlandse regering regeert op basis 

van de grondwet. 

In dit hoofdstuk leer je hoe de Staat Nederland is ingericht en welke manieren 

er zijn de rechten te handhaven en recht te krijgen waar je die als Nederlander 

onthouden wordt.
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1 Nederland een rechtsstaat

Nederland is een zelfstandig land en wordt bewoond door een volk met een herkenbare 
cultuur. Volk en staat zijn niet hetzelfde. Zo vormen Friezen in Nederland een weliswaar 
erkende minderheid, maar dat zonder eigen staat. Dat geldt ook voor het Koerdische 
volk: 35 miljoen mensen die verspreid wonen over verschillende landen in met name het 
Midden-Oosten. 

We spreken van een staat als aan vier voorwaarden is voldaan.
1  Er is een grondgebied met duidelijke grenzen, meestal bij verdrag vastgesteld;
2  Er is een volk; de bewoners hebben iets gemeenschappelijks;
3  Er is een soeverein gezag; de staat kan zelf in en over alles beslissen; 
4  Er is een erkenning door andere staten, bijvoorbeeld door de Verenigde Naties (VN).

1  Hieronder staan twee landen, een streek (gebied) en een provincie. Aan welke criteria 
voor Staat voldoen de genoemde landen, streek (gebied) en provincie? Maak de juiste 
bolletjes zwart.

  Nederland Palestina Koerdistan Friesland 
Een begrensd grondgebied ● O O O 
Een volk ● O O O 
Soeverein gezag ● O O O 
Internationale erkenning ● O O O 

Kenmerken rechtsstaat
Een staat hoeft nog geen rechtsstaat te zijn. Daarvoor moet een staat aan meer 
voorwaarden/kenmerken voldoen. Welke dat zijn bespreken we achtereenvolgens.

Geweldsmonopolie van de staat
Een staat heeft als belangrijkste taak de veiligheid van haar burgers te beschermen. 
Als het nodig is kan de staat geweld inzetten om gehoorzaamheid aan wetten af te 
dwingen. Zij kan politie en leger inzetten bij een mogelijke terroristische aanval of bij een 
dreigende buitenlandse inval. Dat noem je geweldsmonopolie. Zo was Amsterdam in 
hoge staat van paraatheid na de bloedige aanslagen in Parijs (2015). Geert Wilders wilde 
zelfs het leger inzetten om stations, straten en winkelcentra te beschermen. 
Het geweld dat door een staat wordt ingezet is gelimiteerd geweld. Dat wil zeggen dat 
niet alles mag en bij toepassing van geweld moeten politie en leger zich houden aan de 
bestaande wetten. Als dat gebeurt spreek je van een rechtsstaat.

Geweldsmonopolie:  het alleenrecht om waar nodig geweld toe te passen ter 
bescherming van de rechten van de burger

Legaliteitsbeginsel

“Vrijheid is het recht 
om alles te doen wat 

de wet toestaat.”
Montesquieu

Frans filosoof (1689-1755)

In een rechtsstaat zijn er allerlei wettelijke bepalingen die de 
burgers beschermen tegen misbruik. De overheid is 
gebonden aan wetten. Voor elke maatregel die de overheid 
neemt, moet een ‘wettelijke grondslag’ zijn. Je kunt alleen 
worden gestraft voor iets wat in de wet strafbaar is gesteld. 
Dat heet legaliteitsbeginsel.

 
2  De Nederlandse regering is van plan toegang op te eisen tot het dataverkeer van 

kabelmaatschappijen. 
Welke reden zal de regering daarvoor hebben?

 

3  Bezoekers van jihadistische strijdgebieden (Syrië, Irak) worden bij terugkeer gevolgd 
door de veiligheidsdienst.
Welke reden zal de regering daarvoor hebben?
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Grondrechten en de Grondwet  
De grondrechten van alle Nederlanders liggen vast in onze Grondwet. Van die Grondwet 
zijn alle wetten en regels afgeleid die wij kennen. De grondwet is opgesteld vanuit een 
joods-christelijke en humanistische traditie. Morele grondregels van christenen, joden en 
humanisten hebben vaak een plek gevonden in de Grondwet en in afgeleide wetten. 

Gelijke rechten
Alle mensen zijn gelijk(waardig). Iederen is gelijk voor de wet en heeft gelijke kansen. Dit 
is het gelijkheidsbeginsel. De rechten van individuen en minderheden dienen beschermd 
te worden. Discriminatie is verboden (Art 1. Grondwet).

4   Hieronder staan de Tien Geboden zoals christenen die  Spreek vrijmoedig over God
Maar misbruik Zijn Naam nooit

kennen. Welke van deze morele regels heeft een plek 
gekregen in de Nederlandse wetgeving? Maak daarvan 
het rondje zwart.

 (De Tien) Geboden wet
1  Gij zult maar één God aanbidden O
2  Gij zult de naam van God eerbiedig gebruiken O
3  Houd de zondagsrust in ere O
4  Eert uw vader en uw moeder O
5  Gij zult niet doden O
6  Gij zult niet echtbreken O
7  Gij zult niet stelen O
8  Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen O
9  Gij zult geen onkuisheid begeren O
10  Gij zult niet begeren wat uw naaste toebehoort O

Machtenscheiding
De Nederlandse staat is ingericht volgens het principe van machtenscheiding. 
We hebben in Nederland drie machten:
- een uitvoerende macht (de regering),
- een wetgevende macht (het parlement en de regering) en
- een rechtssprekende macht (de gerechten).
Deze machtenscheiding is bedoeld om machtsmisbruik te voorkomen. 

Rechters onafhankelijk 
Rechters worden benoemd voor het leven. Er is niemand die ze kan ontslaan, behoudens 
de Hoge Raad. De gronden daarvoor zijn minimaal: ziek, psychisch gestoord of crimineel. 
Dat maakt het mogelijk voor rechters om vrij en onafhankelijk te oordelen. 
 
Als je een probleem met je gemeente hebt kun je naar  
de rechter stappen. Is die rechter in dienst van jouw 
gemeente, dan heb je weinig kans om het van je gemeente 
te winnen. Maar de rechter is onafhankelijk en hij kan 
het dus met jou eens zijn en zich tegen de gemeente 
uitspreken. Er is niemand die de rechter voorschrijft hoe hij 
moet oordelen. En zijn uitspraak is geldend. 

5   Hierboven zie je Vrouwe Justitia. De afbeelding symboliseert waar de Nederlandse 
rechtspraak voor staat. 

a Waarom draagt Vrouwe Justitia een blinddoek of heeft ze haar ogen gesloten?

  
b Wat is de betekenis van de weegschaal in haar rechterhand?

  
c Wat symboliseert het zwaard in haar linkerhand?
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2 Grondrechten in Nederlandse rechtsstaat

Grondrechten beschermen burgers tegen willekeur van de overheid. Een deel van onze 
grondrechten staat in de Grondwet, de rest vloeit voort uit internationale verdragen. 

Grondwet
Onze belangrijkste wet is de Grondwet. Alle andere wetten moeten daarmee kloppen. 
De Grondwet is dus de basis van onze wetgeving. Omdat de Grondwet zo belangrijk is, 
kan die minder eenvoudig veranderd worden dan andere wetten. Verandering van de 
Grondwet vraagt een meerderheid van twee derde in het parlement. 

1  Hoeveel stemmen (zetels) zijn minimaal nodig om een twee derde meerderheid te 
behalen in de Tweede Kamer?

 

Internationale verdragen
Het belangrijkste internationale verdrag is bekend onder 
de naam Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens. Dit verdrag beschrijft de rechten 
die fundamenteel zijn voor de menselijke vrijheid.

Bekender is de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. Die verklaring is getekend door bijna 
alle landen van de wereld. De beperking is dat deze 
verklaring ‘slechts’ een verklaring is. Landen die de 
verklaring hebben ondertekend beloven daarmee wel 
hun best te doen, maar zijn tot niets verplicht.

2  In veel landen in de wereld worden mensen gemarteld of krijgen niet een eerlijk proces.
Hoe kan dat?

 

Grondrechten
De rechten die in de Grondwet staan zijn te verdelen in twee soorten: 
klassieke grondrechten en sociale grondrechten.

Klassieke grondrechten zijn grondrechten van het individu. Zij 
beschermen je als burger tegen willekeur van de overheid. 
Sociale grondrechten beschrijven de rechten van burgers waarbij de 
overheid verplichtingen worden opgelegd. 

Klassieke grondrechten 

TEKEN DE PETITIE VOOR:

VRIJHEID VAN RELIGIE

Klassieke grondrechten zijn de rechten die je als burger de 
vrijheid geven om dingen te doen. De overheid mag zich 
daar dan niet mee bemoeien. 

Belangrijkste klassieke grondrechten zijn het recht op 
gelijke behandeling, het recht op vrijheid van meningsuiting 
en het recht op vrijheid van godsdienst. Recht op vrijheid is begrensd. Hij mag beperkt 
worden als de openbare orde door jouw handelen bedreigd wordt. De overheid moet die 
openbare orde namelijk handhaven. Zo verbiedt het Wetboek van Strafrecht belediging, 
discriminatie, pornografie, godslastering en majesteitsschennis.
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3  In Rusland werden de leden van de popgroep  
Pussy Riad veroordeeld na hun optreden in een 
kerk waarin zij een lied zongen dat gericht was 
tegen Poetin.
Wat was de aangegeven reden voor veroordeling 
van de leden?
O kritiek op president Poetin
O godslastering
O gemaskerdheid tijdens het optreden

4  Wat was de werkelijke reden voor veroordeling van de leden?
O kritiek op president Poetin
O godslastering
O gemaskerdheid tijdens het optreden

5  In 2013 stond Geert Wilders terecht voor beledigende uitlatingen naar moslims. Hij werd 
vrijgesproken omdat de uitspraken 
O terecht waren volgens de Nederlandse Grondwet
O de islam betroffen en niet de moslims
O pasten in de joods-christelijke traditie

Sociale grondrechten
Sociale grondrechten zijn bedoeld om iedere burger een menswaardig bestaan te geven. 
Dat vraagt om actieve bemoeienis van de overheid. De Grondwet noemt als sociale 
grondrechten o.a. het recht op arbeid en recht op sociale zekerheid. 

Geen recht zonder plicht 

Bron: www.msweb.nl

Rechten gaan nooit zonder plichten. Soms gaan ze gezamenlijk op: bij 
het recht op vrije meningsuiting heb je de plicht daarbij anderen niet te 
schaden. Soms leidt het recht van jou tot een plicht van de ander: bij 
jouw recht op sociale zekerheid heeft de overheid de plicht daarvoor te 
zorgen. En bij het recht van de overheid om belasting te vragen heb jij 
de plicht om die belasting af te dragen.

6  Welke grondrechten van de onderstaande grondrechten zijn sociaal en welke klassiek? 
Maak het rondje zwart in de juiste kolom. 

Grondrecht Klassiek Sociaal
Stemrecht O O
Vrijheid van godsdienst O O
Recht op privacy O O
Vrijheid van meningsuiting O O
Recht op onaantastbaarheid van het lichaam O O
Recht op bijstand O O
Bescherming van woning O O
Recht van eigendom O O
Recht op gelijke behandeling O O
Recht op werk O O

7    Gelden mensenrechten ook voor illegale vreemdelingen en (oorlogs)misdadigers/
terroristen?

O Ja, want  
O Nee, want  

 Stel dat terroristen een bom hebben verstopt. Mag de politie alle mogelijke middelen 
gebruiken om de waarheid uit hen te krijgen? 
Motiveer je antwoord.
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3 Rechtskennis

Doel van het recht is om orde te scheppen waarin iedereen recht wordt gedaan. 

Recht: het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent

Jij en ik, wij allemaal komen dagelijks in aanraking met het recht. In de meeste gevallen 
zelfs zonder daarbij stil te staan en er bewust van te zijn. 

1  Wat zijn je rechten? Vul in.
-  Je koopt een smartphone en bent achteraf niet tevreden over je aankoop. Kun jij je geld 

terugvragen aan de verkoper? Of had je gewoon beter moeten uitkijken? Wat zijn je 
rechten? Kijk in de leveringsvoorwaarden! Niet goed geld terug?

 
-  Je draait harde muziek in de straat. De politie komt kijken en vraagt of het zachter kan. 

Daarbij wil de agent ook je identiteitsbewijs zien, maar die heb je niet bij je. Je krijgt een 
boete. Wat zijn je rechten? Ben je in overtreding als je harde muziek maakt?

 
-  Je hebt een nieuw bijbaantje bij de super. Je tekent een arbeidscontract en gaat aan de 

slag. Je komt in het begin een keer te laat. Voor de chef reden om je te ontslaan. Wat 
zijn je rechten? Zit je in je proeftijd?

 
-  Je hebt je schoolgeld niet op tijd betaald, omdat je schulden hebt gemaakt. Je zit 

daardoor in geldnood. Je krijgt een aanmaning van een incassobureau. Wat zijn je 
rechten? Kom je in aanmerking voor schuldhulpverlening?

 
Het recht heeft invloed op alledaagse dingen, zoals boodschappen doen, werken, 
onderwijs volgen, aan het verkeer deelnemen, een huis huren en ziek worden. Je weet 
dat je rechten hebt. De wet is er voor iedereen, maar lang niet iedereen is er goed in 
thuis. Het komt dan ook meer dan eens voor dat je geen gebruik maakt van je rechten. 

In elke grote stad is wel een kinder- & jongerenrechtswinkel te vinden. Als volwassene 
kun je terecht bij andere instanties die rechtshulp verlenen en adviezen geven, zoals 
het Juridisch Loket en bij advocatenkantoren. In geval van consumentenzaken (koop-
verkoop) is er de mogelijkheid van www.consuwijzer.nl. 

Recht is gebaseerd op regels. In de omgang met elkaar laten we ons leiden door regels. 
Zonder regels zouden we een onleefbare toestand krijgen. Er bestaan verschillende 
soorten regels: religieuze regels, fatsoensregels, huisregels, schoolregels, ... Bij 
overtreding van deze regels zijn de gevolgen meestal niet zo groot. Vaak een boze blik 
of een standje. Voor het ordelijk laten verlopen van het maatschappelijke verkeer zijn 
strengere regels nodig. Die regels worden rechtsregels genoemd.

2  Schrijf twee voorbeelden op van:
a  religieuze regels:

  
b  fatsoensregels:

  
c  huisregels: 

  
d  schoolregels: 
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Rechtsregels 
In een rechtsstaat gelden zo ook regels. Die worden rechtsregels 
genoemd. De overheid moet die handhaven. In het officiële wapen 
van Nederland staat niet voor niets: ‘Je maintiendrai’: ik zal handhaven. 
Rechtsregels zijn regels die door de wet zijn opgelegd en waaraan 
iedereen in Nederland zich moet houden ‘op straffe van sancties 
(maatregelen, straffen)’.

Zo geldt voor bepaalde wegen een maximumsnelheid van 120 km/uur. Te hard rijden kan 
je een boete opleveren. Betaal je de boete niet of niet tijdig, dan word je voor de rechter 
geroepen. 

Rechtsgebieden
In het recht kan het gaan om heel verschillende zaken: trouwen en scheiden, kopen 
van goederen, aanvragen van een uitkering, plegen van strafbare feiten. Om de zaken 
binnen het recht goed te kunnen handhaven is het recht opgedeeld in vier verschillende 
‘rechtsgebieden’.

Rechtsgebied: hoofdonderdeel van het recht en toepassing daarvan

De vier rechtsgebieden in Nederland zijn:
1 Staatsrecht
2 Bestuursrecht
3 Strafrecht
4 Civiel recht

Burgerlijke rechtspraak

Rechter

Burger Burger

Bestuursrechtspraak

Rechter

Burger Bestuursorgaan Verdachte Openbaar ministerie

Strafrechtspraak

Rechter

Staatsrecht, Bestuursrecht en Strafrecht worden samen ook wel Publiekrecht genoemd. 
Het is daarbij altijd de overheid tegen burgers. 

Civiel recht wordt ook wel Burgerlijk recht genoemd. In de praktijk 
van alledag hebben we daar veel mee te maken. Het gaat om de 
rechten die wij hebben als burger naar burger. Een bekend 
voorbeeld waarin we zaken van civiel recht tegen komen is het TV-
programma ‘De Rijdende Rechter’. Allerlei conflicten van mensen, 

zoals burenruzie, dierenoverlast e.d. worden voorgelegd aan rechter mr. John Reid.

 Staatsrecht
Rechtsgebieden Bestuursrecht Publiekrecht
 Strafrecht 

 Burgerlijk recht Privaatrecht

3  Welke soort zaken behandelt het TV-programma ‘De Rijdende Rechter’? 

  
 

 Vallen dit soort zaken nu onder strafrecht, bestuursrecht of civiel recht? 
Motiveer je antwoord.
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4  De buren hangen beveiligingscamera’s op. Je weet van niets. Je hebt de indruk dat een 
van de camera’s voor een deel op jouw erf is gericht.

 a  Welke grondrecht is hier in het geding?

  
  

 b   Als je een rechtszaak wil aanspannen in een geschil met een buurman over 
erfafscheiding, in welk rechtsgebied voer je dan een procedure?

  

5  Van welk rechtsgebied is in onderstaande situatie sprake? 

Voorval Rechtsgebied

1 De Koning leest de troonrede voor op 
Prinsjesdag.  

2 Timo doet aangifte wegens discriminatie van 
homoseksuelen.  

3 Ingrid tekent bezwaar aan tegen het korten op 
haar uitkering.  

4 De rechter praat met een kind van gescheiden 
ouders over een omgangsregeling.  

5 Steve krijgt te maken met de leerplichtwet 
wegens veelvuldig spijbelen.  

6 Henk en Ingrid beëindigen hun huwelijk door 
een echtscheiding.  

7 Femke Tietjes heeft naamsverandering 
aangevraagd wegens emotionele schade.  



53

KIEZEN EN DELEN  |  BURGERSCHAPSLEREN  |  HOOFDSTUK 3

4 Rechtspraak en rechtsgang

Iedere Nederlander krijgt gemiddeld 1 keer in zijn leven te maken met rechtspraak. 
Misschien omdat je zelf een rechtszaak start, bijvoorbeeld bij een scheiding. Of omdat 
iemand jou voor de rechter daagt. Je kunt ook als slachtoffer, getuige of deskundige 
betrokken raken bij een rechtszaak. 
Voor het goed functioneren van een samenleving is de rechtspraak onmisbaar. 
Overtreding van wetgeving moet worden bestraft. Rechters zijn daartoe aangesteld. Ze 
zijn daarvoor onafhankelijk van de overheid. Maar hoe wordt ervoor gezorgd dat rechters 
ook echt onafhankelijk zijn? Welke waarborgen zijn er?

1   Rechters worden benoemd voor het  

Bron: www.rtlnieuws.nl

 
leven (= tot aan hun 70e jaar). De reden 
is dat ze niet zo snel aan een carrière 
denken buiten de rechtspraak. Rechters 
komen zo ook niet in de verleiding om 
een partij waarvan ze een zaak 
behandelen onterecht bevoordelen. 

2   Rechters kunnen uitsluitend worden 
geschorst of ontslagen door de Hoge Raad. De Hoge Raad bestaat uit staatslieden 
die toezicht houden op het recht en de rechterlijke macht.

3   Rechters zijn gebonden aan procedures die in de wet vast liggen. Rechters volgen 
de geldende wetten en nemen besluiten op een afgesproken manier.

4  Rechters krijgen een salaris uitbetaald dat bij wet wordt vastgesteld.
5  Het aantal rechters in een proces staat tevoren vast.

1  Af en toe gebeurt het dat een rechter van partijdigheid wordt beschuldigd. De advocaat 
van de verdediging kan dan een verzoek tot ‘wraking’ instellen.
Wat zal er daarop kunnen gebeuren?
O de aangeklaagde krijgt een straf hoger dan geëist wegens belediging van ‘het hof’
O de behandeling wordt overgenomen door andere rechters
O het verzoek wordt door de zittende rechters besproken en tot besluit gebracht

Onafhankelijk zijn betekent niet dat controle op de rechtspraak ontbreekt. Die is er wel 
degelijk. Als burger hoef je je na veroordeling niet neer te leggen bij de uitspraak (vonnis) 
van een rechtbank. Je kunt in hoger beroep gaan (bij een van de gerechtshoven) en 
daarna zelfs nog in cassatie (bij de Hoge Raad). 

De rechtbank
De rechtbank is de eerste toegang (in eerste aanleg) tot de rechtspraak. Een rechtbank 
kent verschillende kamers: civiele kamer, bestuurskamer, strafkamer en kantonkamer, 
ook wel enkelvoudige en meervoudige kamers genoemd. Nederland kent in totaal 11 
rechtbanken.

2  Wat is de reden dat rechters benoemd worden voor het leven?

 
 

3   Kan het gerechtshof een lagere rechter schorsen wegens ambtelijk misbruik? Motiveer je 
mening.

 
 

Een enkelvoudige kamer bestaat uit één rechter. Voorbeelden van enkelvoudige kamers 
bij de rechtbank zijn de politierechter, de kinderrechter en de kantonrechter.  
Een meervoudige kamer bestaat uit drie rechters, waar onder de hoogste rechter of 
president van de rechtbank. De belangrijkste meervoudige kamer is de meervoudige 
strafkamer. Deze behandelt misdrijven, ernstige overtredingen van de wet zoals fraude, 
seksueel misbruik, inbraak, moord, e.d.
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Kantonrechter
De kantonrechter valt onder het Burgerlijk recht. De kantonrechter behandelt lichte 
strafzaken zoals overtredingen van de winkeltijdenwet, de warenwet, e.d., civiele zaken 
zoals schulden tot € 25.000, verkeersovertredingen en geschillen die spelen rond huur, 
werk en consumentenzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of 
(beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over 
gaat. Bijzonder bij de sector kantonrecht is dat je in zaken voor de kantonrechter geen 
advocaat nodig hebt. Je kunt er dus voor kiezen om of je eigen verdediging te voeren of 
je door iemand anders te laten vertegenwoordigen. Die ander kan een deurwaarder zijn 
of een advocaat. 

4  Welke enkelvoudige kamers zijn er bij de rechtbank?

 

5  Wie behandelt lichtere strafzaken bij de rechtbank?

 

6  De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar. Er zijn een paar uitzonderingen.
Noem er een.

 

7   Hierna volgen voorbeelden van geschillen/overtredingen/misdrijven. Bij welke kamer van 
de rechtbank moet je zijn in de afzonderlijke gevallen?

Geschil / overtreding / misdrijf Kamer

1 Mohamed heeft een geldvordering van € 12.000 op Luuk.  
2 Jordy, 14 jaar, wordt op heterdaad betrapt wegens straatroof.  
3 John weigert zijn boete te betalen wegens door rood rijden.  
4 De gemeente weigert aan Jos een woonvergunning af te geven.  

Het Gerechtshof
Nederland heeft vier gerechtshoven. De vier gerechtshoven doen vooral hoger 
beroepszaken voor civiele en strafrechtelijke uitspraken van de rechtsbanken. Daarnaast 
heeft ieder gerechtshof een belastingkamer, die beroepszaken in belastinggeschillen 
behandelt. Het gerechtshof behandelt in tweede aanleg rechtszaken in hoger beroep. Er 
is dus een rechtszaak eerste aanleg en een rechtszaak tweede aanleg.

De Hoge Raad 
De Hoge Raad behandelt alleen hoger 
beroepszaken tegen uitspraken van lagere 
rechters. De Raad beoordeelt of de rechtsregels 
juist zijn toegepast en of de lagere rechter zijn 
vonnis voldoende heeft gemotiveerd. De Raad 
kan over de grond of de inhoud van de feiten 
geen oordeel vellen.

De rechtspraak
Rechters zijn onafhankelijk. Wat rechters doen is door iedereen te volgen, want in 
principe is een rechtszitting toegankelijk voor iedereen. Om tot een eerlijke uitspraak te 
kunnen komen zal een rechter alle betrokken partijen vragen naar hun kijk op de zaak. 
Een uitspraak is niet altijd direct beschikbaar, want rechters moeten hun uitspraak van 
een goede toelichting voorzien. 

Als je niet op een rechtszitting bij de rechtbank verschijnt, kun je toch ‘bij verstek’ 
veroordeeld worden. Je kunt tegen dit vonnis verzet aantekenen. Doe je dit, dan zal 
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dezelfde rechter jouw zaak opnieuw (nu in jouw aanwezigheid) behandelen. Daarop doet 
de rechter uitspraak. De uitspraak van de rechtbank heet vonnis.

Ben je het niet met het vonnis eens dan kun je hoger beroep aantekenen. Jouw zaak 
wordt dan helemaal opnieuw behandeld, maar nu door een hogere rechter (deze wordt 
raadsheer genoemd) van het gerechtshof. Na behandeling doet de hogere rechter 
uitspraak. De uitspraak van het hof heet arrest.

In zeer bepaalde gevallen kun je nog een stapje hoger gaan, als ook de uitspraak van 
het gerechtshof je niet zint. Dat doe je door cassatie aan te vragen bij het hoogste 
rechtscollege, de Hoge Raad. De Hoge Raad kan het arrest bevestigen of vernietigen. De 
uitspraak van de Hoge Raad wordt ook arrest genoemd.

8  Zoek de gegevens op in de tekst die je nodig hebt om in te vullen. Maak eventueel 
gebruik van de site www.rechtspraak.nl.

Rechterlijke 
macht

Aantal
rechtscolleges

Naam
rechtsgebied Aantal rechters Uitspraak

Hoge Raad     
Gerechtshoven     
Rechtbanken     

Bewijs 
Het leveren van een erkend bewijs is belangrijk voor iedere rechtszaak. Veel gebruikte 
wettige bewijsmiddelen zijn schriftelijk bewijzen (akten, contracten), verklaringen van 
verdachten en getuigen en onderzoeksrapporten van deskundigen. 

Vaak stelt een rechter zich ook ter plaatse van een geschil, ongeval of misdrijf op de 
hoogte van de situatie om tot een goed oordeel te komen.

9  Voorafgaand aan een rechtszitting wordt vaak nog een zogenaamde hoorzitting gehouden. 
Wat zal daar de bedoeling van zijn?

 

10  Kan een gewone e-mail als bewijs erkend worden? Waarom wel of waarom niet? Motiveer 
je antwoord.

 

Identieke schoenafdruk als bewijsmiddel
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5 Terechtstaan 

Bij de bestrijding van overtredingen en misdrijven spelen  
politie en justitie een belangrijke rol.

Het opsporen van strafbare feiten is een politietaak. De politie 
draagt de gegevens (proces verbaal, personen, bewijsmiddelen) 
van de overtreding of het misdrijf over aan justitie. 

Het is aan justitie om te bepalen of iemand die door de politie wordt aangebracht 
vervolgd gaat worden en voor de rechter moet verschijnen. Daar beslist de politie niet 
over. De justitieambtenaren die daarin beslissen heten officier van justitie.

De officier van justitie beoordeelt aan de hand van het proces verbaal of er voldoende 
bewijs is om de zaak voor de rechter te brengen. Nadat iemand is opgespoord en 
verhoord, beslist de officier of hij tot vervolging overgaat. Daarbij zijn drie beslissingen 
mogelijk:
1 Er is te weinig bewijs; de zaak wordt geseponeerd. 
2  De verdachte betaalt een bedrag als schikking en gaat daarna vrij uit.
3 De verdachte wordt voorgedragen aan de rechter.

1  Welke bevoegdheid/taak heeft de politie?

 
2  Wat betekent ‘de zaak wordt geseponeerd’?

 
Rechtsbescherming
In strafzaken ben je niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen. Maar word je 
verdacht van een misdrijf, dan is het wel verstandig op tijd een advocaat in te schakelen. 

Als je de rechtsbijstand niet zelf kunt betalen, dan kan jouw advocaat een toevoeging 
voor jou aanvragen. Je betaalt dan een beperkte eigen bijdrage. Hoe hoog die bijdrage 
is hangt af van je inkomen en van je eventuele vermogen. Hoe hoger je inkomen, des te 
meer moet je zelf bijdragen. 
Vaak wordt gedacht dat een ‘pro deo advocaat’ gratis is. Dat is niet het geval. Als je in 
voorarrest zit (ingeval van een strafzaak) krijg je ‘automatisch’ een advocaat toegewezen.

Uitspraak
De rechter kan in een strafzaak verschillende beslissingen nemen. Hij kan de verdachte 
onder meer:
- vrij spreken;
- een boete opleggen;
- een gevangenisstraf opleggen;
- een taakstraf opleggen.

3  Waarom is de term ‘pro deo advocaat’ niet juist? Wat moet het dan zijn?

 

Recht zoeken
Indien een aanvraag voor een uitkering door een instantie is afgekeurd kun je een 
bezwaar aantekenen en/of in beroep gaan. Als je in geval van het toekennen van een 
uitkering niet in het gelijk wordt gesteld, dan kun je bij de rechtbank terecht. Je gaat 
dan bij de rechtbank ‘in beroep’. Voor je dat doet kun je nog eerst een bezwaarschrift 
indienen bij de instantie die over toekenning van de uitkering beslist. 

Behalve de rechtbank zijn er ook andere instanties die klachten in behandeling nemen. 
Voorbeelden zijn B&W van de gemeente, de ombudsman van de gemeente, de Nationale 
ombudsman en geschillencommissies.
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titels niet bold italic,
alleen bold

6 Staatszorg

Nederland is in de nadagen van wat wij een verzorgingsstaat noemen. De kern van de 
verzorgingsstaat berust op de idee van solidariteit. 

Solidariteit:  de bereidheid om risico’s met medeburgers te delen en anderen in nood 
te helpen

Een verzorgingsstaat is een rechtsstaat waarbij de overheid een actieve rol heeft bij 
verbetering van welvaart en welzijn van burgers. In de grondwet zijn ‘verzorgende’ 
overheidstaken opgenomen:

1   bescherming van burgers tegen verlies van inkomen  
(sociale zekerheid);

2   zorgen voor welzijnsvoorzieningen (gezondheidszorg, 
onderwijs en huisvesting);

3  streven naar een eerlijke verdeling van inkomen;
4   bevorderen van voldoende werkgelegenheid voor 

iedereen (economische groei, banenplannen).

In een verzorgingsstaat kun je als je ziek, arbeidsongeschikt, oud en kwetsbaar of 
werkloos wordt aanspraak maken op een uitkering. Die aanspraak voor extra financiële 
steun gold ook voor bedrijven tijdens de coronacrisis. Bedrijven verkeerden in financieel 
noodweer en hun kassen van opgespaard geld raakten leeg. De overheid heeft toen 
kleine en grote (zelfstandige) ondernemers geholpen met een verbreding van het steun- 
en herstelpakket voor banen en economie. Het pakket bestond uit tijdelijke financiële 
regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Deze regelingen staan 
bekend als NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), Tozo (Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer), TONK (Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten en TVL (Tegemoetkoming Vaste laten). Vaste lasten zijn bijv. huur, 
verzekeringen en abonnementen.

1  Welke sociale wet hoort bij welke uitkering? Vul de juiste naam in van de betreffende 
wet en de afkorting. Kies uit de volgende wetten: Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen - Algemene Ouderdomswet - Wet langdurige zorg - Participatiewet - 
Wet werk en zekerheid.

Omschrijving uitkering Naam sociale wet Afkorting

Rondkomen zonder werk   
Rondkomen na verlies van baan   
Rondkomen na pensionering   
Rondkomen en bekostiging bij ziekte   
Rondkomen bij ongeschiktheid voor werk   
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Er is een ontwikkeling ingezet naar een participatie-samenleving. In een participatie-
samenleving nemen de burgers zelf het heft in handen en professionele hulpverleners 
treden terug. De burgers organiseren hun eigen zorg of de zorg voor hun dierbaren. 

2  Het werk van professionele hulpverleners kan niet altijd door burgers worden 
overgenomen. Geef een voorbeeld van hulp die wél kan worden overgenomen door 
familie en/of vrienden.

 
Geef een voorbeeld van professionele hulp die zal moeten blijven bestaan.

 

3  Gemeenten hebben een WMO-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgloket 
waar mensen terecht kunnen voor informatie over een heleboel voorzieningen.

 Noem vier voorbeelden van verschillende soorten voorzieningen.

  
  

4  De laatste jaren zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest (of gaande) in de sociale 
zekerheid. Geef voorbeelden in onderstaande gevallen:

AOW:

 
WW:

 
Wajong:

 
WMO:

 
Kraamverlof:

 

Burgers van Nederland worden ouder en de medische zorg is tot steeds meer in staat. 
Dat kost geld. Om de zorg betaalbaar te houden moet er wat gebeuren.

5  Hieronder staan voorbeelden van acties waarmee de kosten van de zorg kunnen worden 
beperkt. Geef met cijfers (1 - 2 enzovoort) aan welke keuze jij daarin zou maken.

Maatregel

Verhogen van het eigen risico; je betaalt de eerste € 385,- (anno 2022) aan 
zorgkosten zelf voordat je kosten vergoed krijgt van de zorgverzekeraar

Premies inkomensafhankelijk maken; als je meer verdient draag je meer bij en 
betaal je een hogere premie dan als je weinig verdient

Aanpak bureaucratie in de zorg; beperking van het papierwerk en registraties en 
daarmee minder hoge kosten rekenen

Bij een bepaalde aandoening kun je niet meer in alle ziekenhuizen terecht maar 
alleen in daartoe aangewezen ziekenhuizen

Verlagen van salarissen van medisch specialisten

Verlaging van de prijs van medicijnen

Beperking vrije artsenkeuze
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7 Sociale zekerheid

De rechtsstaat waarborgt de veiligheid van de Nederlandse burger. De verzorgingsstaat 
waarborgt de sociale zekerheid. Het stelsel van sociale zekerheid bestaat uit sociale 
verzekeringen en sociale voorzieningen.

Sociale zekerheid: het verzekerd zijn van inkomen en verzorging

Sociale zekerheid 
Een bestaansminimum of sociaal minimum is het noodzakelijke 
inkomen voor levensonderhoud. De sociale zekerheid is afgestemd 
op dat bestaansminimum. Je krijgt bijstand als je niet in je eigen 
levensonderhoud kunt voorzien. Je moet aantonen dat je je best hebt 
gedaan om zelf in je bestaan te kunnen voorzien, maar dat dit niet 
gelukt is. Het zoeken naar betaald werk of het volgen van een traject 
naar werk blijft een plicht die samengaat met het uitkeringsrecht. 

Sociale verzekering
Als je werkt, betaal je belasting en sociale premies voor het geval je ziek, werkloos of 
arbeidsongeschikt raakt. Alle Nederlanders betalen die. Uit de opbrengst van de sociale 
premies worden sociale uitkeringen als AOW en Kinderbijslag betaald. 

De overheid doet haar best om zoveel mogelijk mensen een sociaal minimum en een 
baan te bezorgen. Ook stelt de overheid het minimumloon vast dat je moet verdienen; 
dat heet daarom ook wettelijk minimumloon. De maatregel beschermt de werknemers 
tegen onderbetaling door de werkgever die hiermee hoge boetes riskeert.

Schoonmaakbedrijf verdacht van onderbetaling Polen
Bij een schoonmaakbedrijf in Rotterdam is de administratie in beslag genomen op 
verdenking van ondermeer onderbetaling van Poolse werknemers. De inbeslagname 
volgde op nachtelijke controles in een gecombineerde actie van overheidsinstanties 
op dertien locaties in het hele land. Poolse werknemers van dit bedrijf bleken zeven 
nachten per week schoonmaakwerk te doen tegen te lage lonen.

Sociale verzekeringen onderscheiden we in werknemers- en volksverzekeringen.

Werknemersverzekeringen zijn de verzekering van inkomen bij ziekte (Ziektewet), de 
verzekering van inkomen bij handicap (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), 
voorheen (voor 2004) de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, en de 
verzekering van inkomen bij werkloosheid (Wet Werk en Zekerheid) (WW) en per 1 januari 
2020 is de WWZ flink aangepast door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De regels 
rond arbeidscontracten en ontslag zijn veranderd. Hiermee wil de regering de kloof tussen 
vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Ook is het voor werkgevers nu 
aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. De reden is dat zij een lagere WW-
premie voor een vast contract betalen dan voor werknemers met een flexibel contract. 
Werknemersverzekeringen gelden voor mensen die in loondienst werken.

Volksverzekeringen zijn de verzekering van inkomen bij ouderdom (Algemene 
Ouderdomswet), de verzekering van inkomen bij overlijden van de kostwinner (Algemene 
Nabestaandenwet), verzekering van inkomen voor opvoeding van kinderen (Algemene 
Kinderbijslagwet), die ook wel wordt geschaard onder Sociale voorzieningen en 
verzekering van inkomen bij meer dan gemiddelde ziektekosten zoals bij intensieve zorg 
en verpleging (Wet langdurige zorg). Volksverzekeringen zijn bedoeld voor iedereen. 
De premies Volksverzekeringen en Loonbelasting worden geheven over het inkomen. 

1  Wat is het verschil tussen sociale voorzieningen en sociale verzekeringen?
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2  Wat is het verschil tussen volksverzekeringen en werknemersverzekeringen?

 

3  Zoek de juiste omschrijvingen (hoofdletter) bij de juiste begrippen

Verzorgingsstaat A   Regeling die voorziet in een inkomen voor weduwnaars, 
weduwen en minderjarige wezen.

AOW B   Werknemersverzekering die recht geeft op een uitkering als 
je onvrijwillig ontslagen wordt.

ANW C   Pensioenuitkering waarop ieder burger vanaf zijn 
pensioengerechtigde leeftijd recht heeft.

WIA D   Wet die uitkeringen regelt van mensen die geheel of 
gedeeltelijk niet meer kunnen werken.

WW E   Wet die het vangnet vormt onder het stelsel van sociale 
zekerheid.

Participatiewet F   Tegemoetkoming in de huurkosten voor de minima.

Huurtoeslag G   Staat waarin de overheid een bestaanszekerheid waarborgt 
voor de burgers.

Sociale voorzieningen
Sociale voorzieningen worden betaald uit de opbrengst van de belastingen. Als je niet in 
je eigen levensonderhoud kunt voorzien, en niet in aanmerking komt voor een uitkering 
op grond van een sociale verzekeringswet, kun je een beroep doen op de sociale 
voorzieningen. De meeste voorzieningen zijn aanvullend: ze vullen het gezinsinkomen 
aan tot het sociaal minimum. Ze worden uitgevoerd door de gemeente waarin je woont.

Belangrijkste voorziening is de verzekering van inkomen in geval van langdurige 
werkloosheid. De regels van bijstand staan in de Participatiewet die een garantie biedt 
voor het bestaansminimum. Daarnaast zijn er de Toeslagenwet (o.a. huur- en zorgtoeslag) 
en de Wajong, bedoeld voor jongeren die van jongs af aan langdurig geheel en blijvend 
arbeidsongeschikt zijn. Gemeente en UWV voeren de Participatiewet uit. UWV doet de 
intake van bijstandsaanvragen en de gemeente behandelt de aanvragen.

De gemeente kan aan mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie vragen. 
Deze bestaat uit onbeloonde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving.

4  Geef vier voorbeelden van tegenprestatie die de gemeente je kan opdragen ter behoud 
van het recht op bijstand.

 

5  Mensen met een laag inkomen of uitkering op bijstandsniveau hebben recht op  
verschillende toeslagen ter aanvulling op hun inkomen. Schrijf er vier op.

 

Mijn toeslagen
> inloggen

Sociale 
Zekerheid

Werknemersverzekeringen
voor mensen in loondienst: 
ZW, WIA tot 2004: WAO, WW.

Volksverzekeringen
voor iedereen bedoeld: AOW, ANW, 
AKW, Wet langdurige zorg, tot 2015: 
AWBZ en Wet langdurige zorg (Wlz).

Sociale verzekeringen
je betaalt premies: 
Zorgverzekeringswet (ZVW).

Sociale voorzieningen
wordt betaald uit belastingpot en  
wordt gezien als vangnet: 
Participatiewet, Toeslagenwet, 
Algemene Kinderbijslagwet, IOAW, 
IOAZ en de Wajong.
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Blik terug

Ik vond de leerstof van dit hoofdstuk
O zeer zeer makkelijk
O zeer makkelijk
O makkelijk
O nu en dan best pittig
O behoorlijk pittig
O pittig
O zeer moeilijk 

Ik heb van de inhoud van dit hoofdstuk
O totaal niets geleerd
O zeer weinig geleerd
O weinig geleerd
O toch wel iets geleerd
O redelijk veel geleerd
O veel geleerd
O zeer veel geleerd

8 Alles op een rij

Wat kun je nu? Je kunt uitleggen
- onder welke voorwaarden we spreken van een staat;
- welke de primaire taak van een staat is;
- wat wordt bedoeld met geweldsmonopolie;
- wat een rechtsstaat is en wat wordt bedoeld met legaliteitsbeginsel;
- wat de Grondwet is en welke rechten daarin zijn opgenomen;
- welke drie machten in Nederland worden onderscheiden;
- waarom de staat de drie machten gescheiden heeft;
- wat het belang is van onafhankelijke rechtspraak;
- hoe de Grondwet veranderd kan worden;
- welke internationale verdragen geldend zijn voor alle Nederlanders;
- wat klassieke grondrechten zijn en daar voorbeelden van geven;
- wat sociale grondrechten zijn en daar voorbeelden van geven;
- dat rechten en plichten altijd samengaan;
- wat bedoeld wordt met recht;
- wat we verstaan onder rechtsregels;
- wat we verstaan onder rechtsgebied;
- welke vier rechtsgebieden worden onderscheiden;
- wat bedoeld wordt met publiekrecht en wat met privaatrecht;
- onder welke voorwaarden rechters hun werk doen;
- wat het verschil is tussen de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad;
- wat bedoeld wordt met ‘vonnis bij verstek’;
- wat verstaan wordt onder arrest en cassatie;
- wat een pro deo-advocaat is;
- welke mogelijkheden rechters hebben voor uitspraak;
- welke instanties - naast rechtbanken - ontvankelijk zijn voor klachten;
- wat bedoeld wordt met solidariteit;
- welke verzorgende overheidstaken bestaan;
- wat wordt bedoeld met sociale zekerheid;
- wat we verstaan onder sociale verzekering en welke soorten ervan bestaan;
- wat we verstaan onder sociale voorzieningen en welke soorten ervan bestaan;
- welke wetten er zijn binnen de sociale zekerheid, inclusief afkorting.
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9 Opdrachten hoofdstuk 3

De opdrachten die je gaat maken, zijn gerangschikt in categorieën naar aard van de
activiteit. De opdrachten gaan over onderwerpen van het hoofdstuk en houden in:
- Informatie zoeken
- Je mening geven
- Een standpunt bepalen
- Tot actie komen
- Reflectie en evalueren

Sommige opdrachten, zoals zoekopdrachten en meningsvragen, vergen minder tijd en
inspanning om uit te voeren. De actie- en projectopdrachten zijn bewerkelijker omdat 
deze deels buitenschools worden uitgevoerd. Als laatste zijn er opdrachten voor een 
reflectieverslag en het portfolio. Of en welke van de opdrachten je moet maken zal je 
door je docent worden verteld. Het kan ook zijn dat de keuze aan jou gelaten wordt.

Website Loopbaan en Burgerschap
Voor meer uitgebreide informatie over de opdrachten en verdere instructies ga je
naar website www.loopbaanenburgerschap.nl. Hier vind je suggesties voor aanpak,
invulschema’s, bronnen voor onderzoek, en aanvullende informatie.
 

Zoek informatie Informatie Maken

1 UVRM Welke artikelen gelden als belangrijkste in de 
Universele Verklaring Rechten van de Mens?

2 Machtenscheiding Op welke manier worden de ‘machten’ in Nederland 
van elkaar gescheiden?

3 Grondrechten Welke artikelen over grondrechten zijn terug te 
vinden in de Nederlandse Grondwet?

4 Vrijheid van 
meningsuiting

Is vrijheid van meningsuiting overal op de wereld 
hetzelfde?

5 Rechtspraak Hoe is het verloop van een rechtszaak?

6 Rechtsgang Hoe verloopt de rechtsgang (tijdens en na de zitting) 
van een strafzaak?

7 Wetgeving Waar vind je rechtsregels als je die zoekt?

8 Sociale zekerheid Welke staatszorg is in Nederland gegarandeerd van 
‘wieg tot graf’?

Geef je mening Mening Maken

1 Stellingen Over vrijheid van godsdienst en grenzen daarvan 
wordt verschillend gedacht. Geef je mening.

2 Grondrechten De meningen verschillen over de naleving van 
universele mensenrechten in en ‘door’ Nederland. 
Kies een universeel recht. Geef je mening.

3 Rechtsstaat De rechtsstaat heeft een aantal kenmerken, maar 
werkt de rechtsstaat ook in de praktijk? Wat vind jij?

4 Sociale zekerheid Een basisinkomen voor iedereen is al jaren in 
discussie. Moet er een basisinkomen komen of toch 
juist niet? Wat vind jij?

5 Participatie-
samenleving

Over de participatiesamenleving bestaat nog veel 
onduidelijkheid en misvatting. Over de opzet ervan 
kan verschillend worden gedacht. Wat vind jij?
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Bepaal je standpunt Standpunt Maken

1 Rechtsstaat Hoe terecht of onterecht is een rechtsstaat? 
Bepaal een gezamenlijk standpunt over stellingen 
rechtsstaat. 

2 Hoe los je dit op? In een land als Nederland komen conflictsituaties 
voor. Bediscussieer als groep een aantal 
conflictsituaties en kies voor een gezamenlijk 
standpunt voor oplossing.

3 Dilemma’s 
grondrechten

Dilemma’s zijn situaties die om een moeilijke 
keuze vragen. Bediscussieer als groep een aantal 
dilemma’s en kies bij elk een gemeenschappelijk 
standpunt.

4 Sociale 
voorzieningen

De verzorgingsstaat biedt zekerheden, maar heeft 
ook nadelen. Bespreek als groep de kansen en 
beperkingen van de verzorgingsstaat/sociale 
voorzieningen en kies een gemeenschappelijk 
standpunt.

5 Rechtspraak De rechtspraak bestaat niet vanzelf, maar is door 
ons zo ingericht. Bepaal als groep jullie standpunt 
ten aanzien van feitelijkheden in de rechtspraak.

6 Speldebat Debatteer in spelvorm over een actueel 
maatschappelijk of politiek probleem/gebeurtenis.

7 Kortgeding Speel een rechtszitting na over een van tevoren 
opgegeven stelling.

Kom tot actie Actie Maken

1 Rechtsstaat Speel het spel ‘Breek de Macht’. Een spel waarin je 
ervaart wat het betekent als er geen rechtsstaat is.

2 Rechtbank Bezoek een rechtbank en maak een verslag 
van een rechtszitting bij de politierechter of 
meervoudige strafkamer.

3 Extremisme Extremistische groepen zoeken de grenzen op 
van de rechtsstaat of overschrijden die. Maak een 
analyse van een extremistische groepering.

4 Bezwaar en beroep Zoek een thema waarvoor het nut heeft om een 
klacht in te dienen. Stel voor deze klacht een 
bezwaarschrift/beroepsschrift op en dien deze in bij 
de betreffende instantie.

5 Verzorgingsstaat Schrijf een verslag, maak een analyse of doe een 
project ‘Verzorgingsstaat’. Kies daarvoor één van de 
thema’s.

Kijk terug Evaluatie en Reflectie Maken

1 Reflectieverslag Geef in het reflectieverslag weer wat je van dit 
hoofdstuk hebt geleerd. Wat ging goed, wat minder 
goed?

2 Portfolio Maak in je persoonlijk dossier inzichtelijk wat
je uitgevoerd hebt. Met andere woorden: lever 
bewijzen aan van uitgevoerde opdrachten en 
tijdsbesteding.

3 Zelftoets Maak de meerkeuzetoets en evalueer het resultaat.
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Burgerschapsleren
Titel / Dimensie Wat doe je? Je leert:

Kiezen en delen
Politiek-juridisch 

-  Je verdiept je in de wereld om je heen en de manier 
waarop daar keuzes gemaakt worden

-  Je levert  jouw mogelijke bijdrage daarin

-  oriënteren op onderwerpen die om politieke besluitvorming 
vragen

-  verdiepen in democratische structuren
-  herkennen van democratische basiswaarden
-  vormen van de eigen mening 
-  actief worden binnen dit domein

Goed bezig
Economisch 

-  Je verdiept je in de wereld van werken
-  Je geeft betekenis hieraan voor je persoonlijke leven en 

voor de wereld om je heen 

-  informatie verzamelen over producten en diensten 
-  verantwoord kiezen 
-  omgaan met inkomsten en uitgaven
-  duurzaamheid serieus nemen
-  passend werknemersgedrag tonen
-  een collegiale instelling aannemen
-  actief worden binnen dit domein

Samenleven
Sociaal-maatschappelijk

-  Je verdiept je in de wereld om je heen die samenleving heet
-  Je bepaalt de rol die je daarin als actief burger in wilt nemen 

-  oriënteren op bestaande sociale verbanden
-  verdiepen in bestaande culturen
-  verdiepen in bestaande religies
-  vormen van de eigen mening
-  actief worden binnen dit domein

Welzijn
Vitaal Burgerschap

-  Je verkent je eigen leefstijl
-  Je wordt je bewust van de mate waarin jouw leefstijl 

lichamelijk en geestelijk gezond is

-  bewust worden van de eigen leefstijl
-  verdiepen in bestaande gezondheidsrisico’s
-  inschatten van gezondheidsrisico’s
-  actief werken aan de eigen gezondheid

Levensbeschouwing
Titel Wat doe je? Je leert:

Levenswijs
Levensbeschouwing

-  Je verdiept je in vragen over de zin, de betekenis en het 
doel van het leven 

-  Je beschrijft het gedachtegoed van levensbeschouwingen 
en hun religieuze praktijken

-  Je benoemt moreel gevoelige situaties en dilemma’s die 
spelen rond leven en dood en in beroep en bedrijf 

-  Je weet bepaalde vormen van discriminatie te herkennen 
en je daartegen te verweren 

-  welke antwoorden levensbeschouwingen hebben gegeven 
op levensvragen

-  respect en begrip op te brengen voor andermans 
standpunten of (geloofs-)opvattingen  

-  een mening over een moreel of ethisch probleem te 
verwoorden met de juiste argumenten

-  vormen van discriminatie en ongelijke behandeling te 
beoordelen en te beargumenteren

Loopbaanleren
Titel Wat doe je? Je leert:

Studievaardigheid -  Je verkent je kwaliteiten en motieven
-  Je leert jezelf leerdoelen te stellen
-  Je voert leeractiviteiten uit en legt deze vast 

-  een planning maken van je studieloopbaan
-  een POP en PAP maken
-  leerdoelen SMART formuleren
-  een portfolio inrichten 
-  reflecteren op ervaringen 
-  je voor te bereiden op het examen

Loopbaanvaardigheid -  Je verkent de wereld van werk en arbeidskansen
-  Je gaat op zoek naar de best passende plek
-  Je bereidt je daarop voor door het ontwikkelen van 

vaardigheden
-  Je benut je netwerk

-  omgaan met dilemma's 
-  eigenschappen van werknemer 2.0
-  voorbereiden op toekomstig werk
-  loopbaanvaardigheden
-  werkwaarden inzetten
-  kiezen voor studievervolg of uitstroom 
-  netwerken

Voorbereiding hbo
Keuzedeel

-  Je maakt een passende studiekeuze voor het hbo
-  Je ontwikkelt hbo-competenties en past deze toe in diverse 

beroepssituaties
-  Je onderzoekt praktijkproblemen en presenteert het 

resultaat en je conclusies
-  Je werkt in projecten, voert taken uit en sluit af met een 

rapportage
-  Je reflecteert op gedrag en resultaten

-  het keuzeproces van het mbo-hbo traject te doorlopen
-  hbo-competenties op effectieve en efficiënte wijze je eigen 

te maken 
-  praktijkonderzoek te doen dat leidt tot verbetering van 

praktijksituaties
-  in projectgroepen samen te werken en je aan afspraken te 

houden
-  te reflecteren op je ervaringen om tot zelfkennis te komen
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