
11

 
       
 

 Dit WHY Magazine is speciaal 
 ontwikkeld voor de bovenbouw van 
 mavo en vmbo-t. In het magazine 
 worden de vakken maatschap-
pijleer, levensbeschouwing, filosofie en 
burgerschap geïntegreerd. 

Start

Opbouw magazine 
WHY-magazine start met een introduc-
tiepagina met foto’s en cijfers. Vervol-
gens is er een interview met leerlingen, 
die reflecteren op het thema. Het is 
een eerste verkenning op verschillende 
aspecten van het thema.

Ieder artikel heeft een kleurcode. In de 
inhoudsopgave vind je terug naar welk 
onderdeel deze kleur verwijst. 
Het artikel begint met een actuele 
startcasus (aangegeven met ‘start’). 
Hiermee kun je het onderwerp introdu-
ceren. 
Aan elk artikel zijn verschillende op-
drachten gekoppeld, waar de leerlingen 
individueel of in groepjes mee aan de 
slag kunnen. Sommige opdrachten kun-
nen als huiswerk meegegeven worden, 
andere worden in de klas besproken.

Aan het eind staan controlevragen 
(aangegeven met ‘stop’) waarmee 
de leerlingen kunnen testen of ze de 
juiste informatie uit het artikel hebben 
gehaald. Deze vragen kun je omzetten 
naar leerdoelen.
Regelmatig wordt er verwezen naar 
www.whymagazine.nl. Hier kunnen 
leerlingen zelfstandig de filmpjes en/of 
artikelen vinden die bij het artikel ho-
ren. Ook zijn hier docenteninstructies 
voor bepaalde spellen of gesprekken te 
vinden. 

Aan het einde van het magazine maken 
leerlingen kennis met bepaalde be-
roepen, die in interview-vorm worden 
uitgelicht. Deze beroepen hebben altijd 
een relatie met het thema. 
Het magazine sluit af met een begrip-
penlijst, dat het leren voor een toets 
vergemakkelijkt. 
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Handleiding per artikel

Blz. 2: Feiten en cijfers
Ter introductie op het thema kunnen de 
leerlingen zelf deze pagina bekijken en 
doorlezen. Eventueel kun je de aan-
dacht sturen met de volgende vragen:
- Welk cijfer vind je opvallend?
- Welke foto vind je het meest met 
Macht te maken hebben? Welke het 
minst?
- Hoe zou je zelf het thema Macht ver-
beelden? 

Blz.3: Inhoudsopgave
Een korte weergave van de inhoud van 
het magazine. De eerste artikelen gaan 
over je eigen positie in de samenleving 
(groen). Vervolgens komen de verschil-
lende bestuurslagen waar we mee te 
maken hebben aan bod (rood). Daarna 
gaat het over de grondwet, de trias 
politica, het koningshuis en de schei-
ding tussen kerk en staat (blauw). Ten 
slotte is er aandacht voor invloed die 
je zelf hebt, de macht van de media en 
de macht van geld (geel). Het magazine 
wordt afgesloten met drie interviews 
met mensen die in hun werk met macht 
te maken hebben.

Blz. 4 & 5: Leerlingenraad. Inspraak op 
school.
Drie leerlingen die zitting hebben in de 
leerlingenraad van hun school vertellen 
over wat zij daar doen.

- Bevraag de klas vooraf of er iets op 
school is dat leerlingen graag zouden 
veranderen. Iets in de inrichting van 
de school of het plein, de organisatie 
van de lessen, het assortiment in de 
kantine, het lesprogramma… En wat 
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De huidige Grondwet 
komt uit 1983. Er staan 
onder andere 23 grond-
rechten in. Dat zijn rech-
ten en vrijheden voor 
alle Nederlanders. 

Bij de Klimaatmars van 
maart 2019 gingen 
40.000 mensen de straat 
op. Zij willen dat Neder-
land meer doet om de 
klimaatdoelen te halen. 

Jongeren zijn 
steeds minder 
positief over 
het konings-
huis. 
In 2007 was 
nog 70% 
enthousiast, 
in 2018 nog 
maar 55%.

 
      

 
      

Naar wie luister je? Waar sta je in 
de maatschappij en kun je daar 
iets aan veranderen? Macht heeft 
alles te maken met je positie, 
maar ook met je eigen verant-
woordelijkheidsgevoel en met 
rechten en plichten.  

1.JE POSITIE 
blz. 6-11

 
       4.JE INVLOED

blz. 38-47

Hoe kun je invloed uitoefenen op 
wat er gebeurt in de maatschap-
pij? We kijken naar de macht van 
het individu, de macht van de 
media en de macht van geld.

 
       

Sla om en je leest een interview met drie 
leerlingen die inspraak hebben op school 
in de leerlingenraad. 
Achter in dit blad lees je drie interviews 
waarin mensen vertellen over hoe zij 
omgaan met verantwoordelijkheid in hun 
werk.   

In hoeverre kun jij bepalen wie 
het voor het zeggen heeft? Wel-
ke mensen regeren over jou? 
Welke bestuurslagen zijn er?

In de klas moet je naar je docent luis-
teren. Thuis mogen je ouders vertel-
len wat je moet doen. En in het land 

waar je woont is iemand de baas. Wie 
heeft er macht?

Nederland kende 
tussen 1917 en 1970 
opkomstplicht bij 
verkiezingen. Toen 
ging zo'n 94% van de 
kiezers stemmen. 

Sindsdien komt 
gemiddeld 80% van de 
kiezers opdagen bij 
Tweede Kamer-
verkiezingen.

INHOUD
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3.JE BASIS
blz. 27-37
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Als het aan Britse 
jongeren had gelegen, 
was er geen Brexit 
geweest. 
72% van de jongeren 
tussen de 18 en 24 
wilde in de EU blijven. 

Hoe is het land waarin jij woont 
ingericht? Waarom is dat zo bedacht? 
En wat betekent dat voor jou?

2.JE STEM 
blz. 12-26

thema: macht
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Het Roelof van Echten College in Hoogeveen heeft op beide locaties een 
leerlingenraad. Deze raad komt elke maand bij elkaar om na te denken 
over verbeteringen in de school. Het kan dan gaan over de manier van 
lesgeven, het gebruik van verschillende ruimtes of de plekken waar 
je pauze kunt houden. Ze geven advies aan de schooldirectie. Amber 
Uiterwijk Winkel (15) zit in de leerlingenraad op de locatie Eduwiek. 
Germano Penninkhof (16) en Justin Jonkes (15) zitten samen in de 
leerlingenraad op de locatie Bentinckspark.

Is het ook weleens moei-
lijk?
‘Ja, soms hebben we pittige 
discussies en niet altijd worden 
de dingen veranderd die jij graag 
wilt. Niet iedereen heeft dezelfde 
mening. Het is lastig om die ver-
schillen goed samen te brengen.’

Heb je het gevoel dat je 
invloed hebt op wat er op 
school gebeurt?
‘De directie luistert mee bij onze 
vergaderingen. Soms doet die 
iets met ons advies, soms niet. 
We wilden bijvoorbeeld graag 
nieuwe bankjes op het school-
plein. De directie heeft nu voor 
extra zitplekken gezorgd. We 
wilden ook meer trainingen voor 
docenten, zodat de lessen beter 
verlopen. De directie heeft aan-

Waarom zijn jullie in de 
leerlingenraad gegaan?
‘Het is leuk om samen met an-
deren na te denken over hoe het 
gaat op school,' vertellen Justin 
en Germano. 'We luisteren naar 
klasgenoten, letten zelf goed op 
en bespreken in de leerlingen-
raad wat er beter zou kunnen.'

Wat is er leuk aan de 
leerlingenraad?
‘Je kunt zelf ideeën bedenken en 
deze uitvoeren,' gaan de jongens 
verder. 'Het gaat om onze school 
en we zien om ons heen zaken 
goed en zaken fout gaan. Als je 
in de leerlingenraad zit, kun je 
daadwerkelijk wat veranderen. 
Het is leuk om op zoek te gaan 
naar oplossingen.’

Leerlingenraad
INSPRAAK OP SCHOOL
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gegeven dat ze dit willen oppak-
ken, zodat de sfeer in de klas 
verbetert. Er veranderen dus echt 
dingen op school.’ 

Op sommige scholen zijn 
leerlingen aanwezig bij 
een sollicitatiegesprek. 
Wat vinden jullie hier-
van? 
‘Het lijkt me niet handig om dit in 
een gesprek te doen. In een ge-
sprek kun je niet goed zien of een 
docent fijn les kan geven of niet. 
Iemand kan beter een proefles 
komen geven.’ 

Tekst: Peter de Jong

•

Tekst: Jerina Kreuning

Waarom ben je in de leer-
lingenraad gegaan?
‘Ik heb me eigenlijk voor de lol 
aangemeld,' vertelt Amber (15). 
Ze zit in de vierde klas van het 
vmbo, richting zorg en welzijn. 
'Ik wist niet echt wat ik ervan 
kon verwachten,' gaat ze verder. 
'Ik dacht dat het vooral veel lol 
maken was met andere leerlin-
gen tijdens schooltijd. Wel wist ik 
dat ik ook kritiek kon leveren op 
zaken waar ik het niet mee eens 
was.' 

Wat doe je in de leerlin-
genraad?
In werkelijkheid bleek het heel 
serieus te zijn. Er worden school-
zaken besproken waarbij je je 
mening moet geven, maar ook 
de mening van anderen uit je 
leerjaar over moet brengen. 
Amber: 'Ik vind het wel moeilijk 
dat er maar een paar van alle 
ideeën en verbeteringen worden 
meegenomen. Ik dacht dat er 
meer veranderd kon worden.'

Is de leerlingenraad leer-
zaam?
'Het is heel leuk dat je leert 
discussiëren. Je leert om met 
anderen om te gaan en naar 
hun mening te luisteren. Ik heb 
me hierdoor op sociaal gebied 
ontwikkeld. Ik zie wel dat er veel 
verschillende kanten zijn aan 
ideeën en veranderingen. Mis-
schien worden de ideeën die ik 
dit jaar bedacht heb ooit nog wel 
uitgevoerd. Wat ik er later mee 
kan, dat weet ik nu nog niet. Daar 
kom ik misschien nog wel achter.’ 

A
m
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Justin en Germano
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zou je kunnen doen om die wensen te 
realiseren?
- Mochten leerlingen daar zelf niet op 
komen, richt dan het gesprek op het 
leerlingenparlement of de medezeg-
genschapsraad op jullie school. Is die 
er? Kennen de leerlingen iemand die 
daar in zit? Wat merk je op school van 
het bestaan ervan?
- Lees de interviews. 
- Is het belangrijk dat een school een 
leerlingenparlement of -raad heeft? 
Waarom wel of niet? Wat zou jij kunnen 
voorleggen aan dat parlement? Zouden 
leerlingen aanwezig moeten zijn bij de 
sollicitatiegesprekken van docenten? Of 
bij (een gedeelte van) de beoordelings-
gesprekken? Op welke manier hebben 
de geïnterviewde leerlingen macht en 
wat is hun machtsmiddel?
- Nodig eventueel iemand in de les 
uit die op jouw school actief is in het 
leerlingenparlement of de medezeg-
genschapsraad en laat hem of haar 
daarover vertellen.

Blz. 6 & 7: Wie heeft macht en waarom? 
Rechten en plichten. 
Vier dagelijkse situaties illustreren 
verschillende kanten van macht, met de 
bijbehorende rechten en plichten.

- Lees met elkaar de inleiding waarin de 
verschillende termen worden uitgelegd. 
Controleer of de leerlingen deze begrip-
pen begrijpen.
- Neem gezamenlijk de opdracht door, 
zoals die staat bij 1.
- Bespreek de eerste situatie gezamen-
lijk, zodat de leerlingen begrijpen wat 
de bedoeling is. De andere situaties 
kunnen ze dan zelfstandig in tweetallen 
of groepjes van vier doen. 

Wie heeft macht en waarom?
RECHTEN EN PLICHTEN 

  
 
   

Tekst: Hilde van Halm
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‘Ruim je kamer op!’ ‘Maak je huiswerk!’ ‘Hou je 
mond eens!’ Je krijgt op een gemiddelde dag met 
een boel bevelen te maken. Naar sommige luister 
je, naar andere misschien niet – of in ieder geval niet 
meteen. 
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1.   Wie heeft er macht? 
Lees de volgende teksten goed door.  
Maak bij iedere tekst een overzichtje van alle per-
sonen die in dat verhaal een rol hebben en schrijf 
daarachter:  
- Wie van deze mensen heeft of hebben er macht? 
- Waarvoor zijn zij allemaal verantwoordelijk?  
- Wat zijn hun rechten en plichten? 
Vertel ten slotte hoe jij in deze situaties zelf de 
macht, verantwoordelijkheid en rechten en plich-
ten het eerlijkst zou verdelen. 

}

Huishouden
Jessica doet dit jaar eindexamen 
vmbo-tl. ‘School is belangrijk,’ zeg-
gen haar ouders. Dus ze moet altijd 
zorgen dat haar huiswerk in orde 
is. Jessica heeft een oudere broer 
Michel die op het mbo zit. Hij loopt 
nu stage en is de hele dag van 
huis. Haar jongere zusje Roos zit 
in groep 8. De ouders van Jessica 
werken allebei. Laatst zei Jessica’s 
moeder: ‘Het wordt tijd dat je zelf je 
kamer gaat schoonhouden. Je bed 
verschonen, stofzuigen, de boel 
opruimen. Dat is jouw verantwoor-
delijkheid. Ik doe dat niet meer.’ De 
kinderen van het gezin hebben ook 
een afwas- en tafeldekrooster. Daar 
hoeft Michel nu niet aan mee te 
doen, omdat hij het zo druk heeft. 
Soms moeten er door de week nog 
boodschappen gedaan worden. 
Jessica’s vader vindt Roos nog 
te jong om met geld over straat 
te gaan, helemaal naar de super-
markt. Dus als er een boodschap-
penbriefje op het aanrecht ligt, 
moet Jessica naar de winkel.  
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Aula
Op de Parkschool zitten ongeveer 

1500 leerlingen. Als het pauze is, 

gaan ze naar de aula. Leerlingen 

uit de bovenbouw mogen ook naar 

buiten. In de aula staan tafels en 

stoelen. En wel tien prullenbakken. 

Na elke pauze is het een puin-

hoop in de aula. Tafels en stoelen 

staan schots en scheef. Overal 

liggen boterhamzakjes, klokhuizen, 

chipszakjes, lege flesjes, blikjes 

en drinkpakjes. Elke week zijn er 

vier brugklassers die de aula na de 

grote pauze op moeten ruimen. De 

conciërge kijkt of ze dat goed doen. 

Leerlingen die een tussenuur heb-

ben, zitten ook vaak in de aula. Aan 

het eind van een schooldag is het 

soms alweer een grote troep. ‘Hé, 

brugpiepers,’ roept iemand uit de 

bovenbouw als de school uitgaat. 

‘Jullie mogen die aula weleens 

opruimen!’
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Staking
 Volgende week donderdag wordt 
er weer een scholierenstaking 
gehouden. Alle middelbare scho-
lieren van Nederland worden 
opgeroepen om naar Den Haag 
te gaan om te demonstreren voor 
beter onderwijs. ‘De klassen zijn te 
vol,’ zeggen de leerlingen die dit 
organiseren. ‘Te vaak hebben we 
geen les, omdat er geen docenten 
zijn. Andere docenten kunnen niet 
lesgeven, of weten te weinig van 
hun vak. We hebben recht op goed 
onderwijs. Dat staat in allerlei grote 
verdragen. Met deze staking en 
demonstratie laten we zien dat we 
het menen!’ Je ouders zijn het hier 
helemaal mee eens. Zij hebben al 
vaak op school geklaagd over het 
slechte onderwijs. Van hen mag je 
naar Den Haag gaan. Van school 
mag het niet. ‘Er is leerplicht,’ zeg-
gen ze daar. ‘Als je niet op school 
komt, melden we dat bij de leer-
plichtambtenaar.’

3

Vaccineren
De overheid heeft een speciaal ‘rijksvac-

cinatieprogramma’. Alle kinderen tot 18 

jaar kunnen gratis worden ingeënt tegen 

allerlei ziekten, zoals kinkhoest, mazelen, 

polio en bepaalde vormen van hersen-

vliesontsteking. Omdat de kinderen nog 

minderjarig zijn, moeten de ouders wel 

toestemming geven. Tot voor kort lieten 

bijna alle ouders hun kinderen inenten. 

Een klein groepje ouders deed dat niet. 

Zij hadden bijvoorbeeld godsdienstige 

bezwaren. ‘Als God wil dat mijn kind ziek 

wordt, dan wordt het ziek,’ zeggen zij. 

‘Daar moeten wij ons niet mee bemoei-

en.’ De laatste jaren laten minder ouders 

hun kinderen vaccineren (inenten tegen 

4
besmettelijke ziektes). Zij zijn bang dat 

hun kind daar autistisch van wordt. Of 

zij vinden het juist gezond voor een kind 

om ‘de kinderziekten’ wél te krijgen. Dat 

gebeurt niet alleen in Nederland, maar 

bijvoorbeeld ook in Italië. Daar is nog 

maar 85% van de kinderen ingeënt tegen 

mazelen. De Italiaanse overheid stelt het 

vaccineren nu verplicht. Kinderen die 

niet ingeënt zijn, mogen niet naar school. 

In Nederland heeft 90% van de kinderen 

de prikken gehad. Worden dat er nog 

minder, dan kunnen bepaalde ziekten, 

zoals de mazelen, weer uitbreken. Dat 

kan gevaarlijk zijn voor baby’s jonger dan 

14 maanden. 
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Macht heeft alles te maken met 
je eigen positie. Het gaat erom in 
hoeverre jij de mogelijkheid hebt om 
anderen te beïnvloeden. Het heeft 
ook te maken met verantwoordelijk-
heidsgevoel, dat je je bewust bent 
van je plichten. Een plicht is iets wat 
je móét doen. Maar natuurlijk heb 
je ook bepaalde rechten. Dat zijn de 
dingen die je toekomen, waar je recht 
op hebt. 
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hen zit.
- In opdracht 2 denken leerlingen na 
over de vraag hoe zij worden opge-
voed. Wijs hen op het schema op 
pagina 9 en geef eventueel daar nog 
extra uitleg bij. Ze kunnen dit schema 
gebruiken om de vragen te beantwoor-
den. Het is een opdracht om zelfstandig 
te maken.
- Met opdracht 3 vergelijken leerlin-
gen verschillende opvoedingsstijlen 
van twee familie-vloggers. Ook deze 
opdracht kunnen leerlingen zelfstandig 
maken.
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 10 & 11: Sociale ongelijkheid. Voor-
sprong of achterstand?
Voor de wet is iedereen gelijk. We 
hebben allemaal gelijke rechten. Maar 
hebben we ook dezelfde kansen en 
mogelijkheden? 

- Lees het stukje bij ‘Start’ en bekijk het 
filmpje via whymagazine.nl.
- Bespreek dit na. Wat wil het filmpje 
duidelijk maken? 
- Lees het vervolg van het artikel. 
Controleer of de leerlingen de tekst 
begrijpen.
- In de tekst gaat het over de maat-
schappelijke ladder. Hoe hoger je 
daarop staat, hoe meer status iemand 
heeft.  Je kunt deze ladder duidelijker 
maken aan de hand van een klassikale 
opdracht. 
1. Bespreek met de klas welk beroep het 
meeste aanzien heeft, maatschappelijk 
gesproken. Maak er een lijstje van. Wat 
staat bovenaan? Je kunt het gesprek 
sturen door de klas te vragen: Wie heeft 
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9Manieren van opvoeden
GROOT WORDEN GAAT (NIET) VANZELF!
Stel je toch eens voor dat je precies zou kunnen doen waar je 
zin in had. Een half uur onder de douche staan, je whatsappge-
sprekken bijhouden tijdens het eten, zo laat thuiskomen als je 
zelf zou willen, elke dag net zo veel cola, chips, energiedrankjes 
en pizza naar binnen werken als je wilt – zou dat niet heerlijk 
zijn? Geen ouders die je grenzen opleggen. Sterker nog: jij 
neemt de leiding over je eigen leven, zonder dat je ouders je 
iets in de weg leggen. Hoe zou dat eruitzien? En hoe zou dat zijn 
als je zo van jongs af aan was ‘opgevoed’? 
Heb je eigenlijk wel een opvoeding en regels nodig? Daarover 
bestaan verschillende opvattingen. 

}

Tekst: Margot Ellenbroek

Alle vrijheid
In 1762 schreef de Franse filosoof 
Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778) het boek Emile, of over de 
opvoeding. Ook al is dat meer dan 
250 jaar geleden, toch heeft dat 
boek nog altijd invloed. Rousseau 
dacht dat de mens van nature goed 
was. In de opvoeding moesten ou-
ders hun kind zo veel mogelijk vrij-
heid geven, want regels verpestten 
al dat goede. Het liefst moest een 
kind in de natuur opgroeien. Alles 
wat hij moest leren (timmeren, tui-
nieren, zwemmen), leerde hij door 
het te doen. Aan ‘boekenwijsheid’ 
had een kind niks. Dat kon wachten 
tot hij volwassen is. Overigens gold 
die vrije opvoeding alleen voor 
jongens. Meisjes moesten leren om 
de man te gehoorzamen. Als zij iets 
deden wat niet mocht, dan moes-
ten ze gestraft worden. 

Allemaal regels
De Engelse filosoof Thomas Hobbes 
(1588-1679) had een heel andere 
mening. Hij leefde in een tijd van 
oorlog. Hij zag hoe zijn landgenoten 
elkaar te lijf gingen en hij dacht: 
zonder regels is het leven slecht. 
Dan is er altijd strijd. De mens is 
helemaal niet van nature goed. 
Zonder regels wordt het een zooitje. 
Het is belangrijk dat er een sterke 
leider is, zegt Hobbes. Je levert 
dan wel een deel van je vrijheid in, 
maar dan is het in elk geval veilig. 
Als het om de opvoeding gaat, kun 
je dus zeggen: voor kinderen is het 
niet goed als er te veel vrijheid is. 
Ze hebben juist ouders nodig die 
vertellen wat ze wel en niet mogen 
doen. 

}
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Toegeeflijk
Veel aandacht voor wat het 

kind wil; het kind krijgt bijna 
altijd zijn zin.

Sturend
Ouders stellen regels, maar 

kijken ook naar de behoeften 
van het kind.

Verwaarlozend
Er zijn weinig regels en ook 
weinig steun en betrokken-

heid.

Autoritair
Er zijn veel regels. De ouders 
zijn de baas, het kind gehoor-

zaamt.

OPVOEDSTIJLEN

©
 P

av
el

 K
o

by
sh

 | 
D

re
am

st
im

e.
co

m

Veel warmte, liefde en betrokkenheid

Weinig warmte, liefde en betrokkenheid
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Aan het eind van dit artikel kun je  
antwoord geven op de volgende vragen: 
Hoe dacht Jean-Jacques Rousseau over 
opvoeden?
En Thomas Hobbes?
Welke opvoedstijlen zijn er en wat zijn de 
kenmerken van deze stijlen?

w

w

Stop

w

1.  Regels thuis zijn vaak bedoeld voor de 
kinderen. Maar aan welke regels zouden je 
ouders zich moeten houden?  
a. Maak een lijstje met ‘Regels voor ouders’. 
b. Vergelijk je lijstje met dat van degene die 
naast je zit. Wat valt je op?

2.  Lees de tekst goed door zodat je het ver-
schil tussen de opvoedstijlen van Jean- 
Jacques Rousseau en Thomas Hobbes goed 
begrijpt.  
a. Welke opvoedstijl hebben jouw ouders of ver-
zorgers? Lijkt die meer op die van Rousseau of 
Hobbes? Kun je aangeven waarom? 

b. Stel dat je zelf ooit kinderen krijgt. Welke 
opvoedstijl zou je dan willen hanteren? Meer 
zoals die van Rousseau of zoals die van Hob-
bes? Of iets anders? Leg je antwoord uit.

3.  Op YouTube zijn verschillende fami-
lie-vloggers te vinden. Zij laten zien 
hoe het er in hun gezin aan toegaat. Ga 
naar whymagazine.nl en bekijk twee 
verschillende vlogs. Bekijk ook bron 1.  
a. Welke opvoedstijl zie je terug in de twee 
vlogs die je gekozen hebt? 
b. Zie je de voor- en nadelen daar ook in 
terug? Geef van allebei twee voorbeelden.
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Aan het eind van dit artikel kun je  
antwoord geven op de volgende vragen: 
Wat betekent privilege? 
Wat is sociale ongelijkheid?
Wat kan iemands sociale status verhogen?
Is sociale ongelijkheid rechtvaardig?

w
w

10

Sociale ongelijkheid
VOORSPRONG OF ACHTERSTAND?

 
       
 

	 Een	Amerikaanse	coach	organiseert	een	ren-wedstrijdje	
voor	een	groep	leerlingen.	Hij	laat	ze	op	hetzelfde	punt	begin-
nen.	Wie	als	eerste	over	de	finish	komt,	krijgt	$100.	Maar	eerst	
volgen	er	nog	een	paar	regels.	De	coach	pakt	een	megafoon	
en	roept:	‘Zet	twee	stappen	vooruit	als	je	ouders	nog	bij	elkaar	
zijn.	Zet	twee	stappen	vooruit	als	je	altijd	naar	school	kon	gaan.	
Zet	twee	stappen	vooruit	als	je	hulp	kreeg	bij	het	maken	van	
je	huiswerk.	Zet	twee	stappen	vooruit	als	je	nooit	geldzorgen	
had.’	Al	snel	ontstaat	er	een	grote	kloof	tussen	de	jongeren	die	
vooraan	staan,	en	de	jongeren	die	nog	bij	start	staan.	
Wat	zegt	de	coach	over	dit	verschil?	En	wie	gaat	de	race	winnen?	
Bekijk	het	filmpje	via	whymagazine.nl	(4’12).

Start

Prinses Amalia werd geboren als 
troonopvolger. Zonder dat ze er 
iets voor heeft hoeven doen, is 
ze een van de rijkste meiden van 
Nederland. Ze is verzekerd van een 
goede opvoeding, opleiding en van 
een mooie woning. Over geld hoeft 
ze zich geen zorgen te maken. Ze 
wordt betaald door de inwoners 
van Nederland, via de belasting. 
Natuurlijk brengt haar positie be-
perkingen met zich mee. Ze kan niet 
overal gaan en staan waar ze wil. 
Maar ze heeft ook een boel erva-
ringen die haar leeftijdgenoten niet 
hebben. 

Tekst: Diana Jakobs

Tussen mensen in een samenleving 
kunnen er veel verschillen bestaan. 
De een heeft een duurdere auto dan 
de ander. Sommige mensen gaan 
vaker op vakantie. Verschillen in 
inkomen zijn economische verschil-
len. Maar er zijn meer verschillen. 
Deze verschillen kunnen iets vertel-
len over de status van een persoon: 
zijn positie in de samenleving. Zo 
kan iemand status verkrijgen door 
een beroep, een opleiding of door 
bevriend te zijn met andere mensen 
met een hoge status. Vaak wordt 
hier het beeld van een ladder bij ge-
bruikt. Hoe hoger iemands status, 
hoe hoger hij op de maatschappe-
lijke ladder staat. 

Privilege
Het voorbeeld van Amalia en het 
filmpje bij Start laten zien dat er be-
paalde verschillen kunnen bestaan 
zonder dat je daar iets aan kunt 
doen. Het startpunt is niet gelijk. 
Sommige mensen worden geboren 
met een voorsprong, een bepaald 
voordeel op andere mensen. We 
noemen dat privilege. Anderen star-
ten met een achterstand. Zij moeten 
harder werken om op hetzelfde 
punt te kunnen komen. Als er zo’n 
verschil tussen mensen bestaat, is 
er sprake van sociale ongelijkheid. 
We spreken dan van een ongelijke 
verdeling van macht, geld en sta-
tus. (Zie bron 1.)

  
 
   
1.  Bekijk het filmpje bij 'Start' op whymaga-

zine.nl. 
a. Wat is de boodschap van dit filmpje?  
b. Van welke factoren hangt iemands positie af 
op de sociale ladder? Noem ze en vertel erbij of 
diegene er wat aan kan doen. 
c. Aan het einde van de film wordt een bijbel-
tekst getoond. Dit is de Nederlandse vertaling:   
 

'Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer 
dan genoeg heeft om van te bestaan, maar 
zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij 
gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet 
liefhebben met de mond, met woorden, maar 
waarachtig, met daden.' (1 Joh. 3:17-18) 
 

Deze bijbeltekst roept op om niet alleen te 
praten over goede daden, maar ook iets te doen 
tegen onrecht. Wat zou jij persoonlijk kunnen 
veranderen aan deze situatie? Bedenk minstens 
één verandering waar jij wat aan kan doen.

2.  In een samenleving bestaat sociale onge-
lijkheid. Toch zijn er veel mensen die deze 
ongelijkheid willen verkleinen.  
a. Kun je voorbeelden noemen van verschillen 
die wij zelf op kunnen lossen? Noem er drie.  
b. Schrijf erbij wat de oplossingen voor deze 
problemen kunnen zijn. 
c. Geloof jij dat er een samenleving kan bestaan 
waarin iedereen sociaal gelijk is?

3.  Prinses Amalia kiest niet voor haar hoge 
positie. Welke nadelen zal ze ervaren door 
haar sociale status?  
a. Noem er minstens drie. Vertel erbij waarom. 
b. Wat zou je liever hebben: Een hoge status die 
je verdiend hebt, of een die je hebt gekregen 
door je geboorte? Schrijf het voor jezelf op. 
Noem minstens twee argumenten. 

Stop
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BRON 1
Wit privilege 
De term wit privilege gaat over 
het voordeel dat mensen met een 
witte huidskleur hebben in de 
samenleving. Het is een voordeel 
waar witte mensen niets aan kun-
nen doen, maar dat hun hele leven 
makkelijker maakt. Zo worden witte 
mensen bij een sollicitatie beoor-
deeld op hun cv en niet op hun 
naam. Bij schooladviezen krijgen 
mensen met een andere etnische 
achtergrond vaak een lager advies 
dan witte mensen. En witte mensen 
hebben geen last van etnisch pro-
fileren - wanneer de politie iemand 
zonder geldige reden aanhoudt 
vanwege zijn huidskleur of her-
komst. Wit privilege is het óók om 
nooit over deze voordelen te hoe-
ven nadenken. Ze zijn er, en maken 
het leven ongemerkt makkelijker. 
Maar voor iemand die ze niet heeft, 
zijn ze vaak duidelijk merkbaar. 
Bron: De Groene Amsterdammer 

}}

- Het gaat er bij deze opdracht niet per 
se om wat goed of wat fout is. Bekijk 
met elkaar wie welke rol speelt en wat 
hun belang is. Hoe liggen de machts-
verhoudingen en wat zijn de machts-
verschillen? Deze onderwerpen komen 
impliciet in de situaties voor. Door dit 
klassikaal bij de eerste situatie naar 
voren te halen, zullen de leerlingen dit 
ook in de andere situaties herkennen.
- De situaties die de leerlingen zelf-
standig hebben uitgeplozen, kunnen 
klassikaal worden nabesproken. 

Blz. 8 & 9: Manieren van opvoeden.
Groot worden gaat (niet) vanzelf!
Is het überhaupt wel nodig om kin-
deren op te voeden? Worden ze niet 
vanzelf groot? Daarover verschillen de 
meningen. 

- Lees de tekst van het artikel. 
- Bespreek met de klas wat de voor- en 
nadelen zijn van beide visies. Houd 
een open filosofisch gesprek over de 
volgende vragen: Wat gebeurt er als 
er geen regels zouden zijn? Hebben 
kinderen regels nodig? Ga ook in op de 
vraag waartoe je wordt opgevoed. Is 
dat om een gelukkig mens te worden? 
Of om veel te bereiken in het leven? 
Of om een goede burger te worden? 
En wie bepaalt dat eigenlijk? Is er ook 
iemand die bepaalt wat ‘een goede 
opvoeding’ is? Als de opvoeding niet 
goed gaat, wordt er ingegrepen door 
de Kinderbescherming. Wat gaat er dan 
bijvoorbeeld niet goed? En is het goed 
als de Kinderbescherming ingrijpt? 
Wanneer is de opvoeding klaar?
- Opdracht 1 vraagt leerlingen een lijstje 
met regels voor ouders te maken. Ze 
vergelijken dit met degene die naast 
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- Opdracht 3 gaat dieper in op het ver-
schil tussen een status die je verdiend 
hebt en die je bij geboorte toevalt.
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 12-15: De gemeente. Besluiten in 
jouw woonplaats.
Een uitleg over wat de gemeente 
allemaal doet en hoe de gemeente 
bestuurd wordt. 

- Lees ‘Start’ over de Amsterdamse ge-
meentemaatregel om snorfietsen van 
het fietspad te weren.
- Lees het vervolg van het artikel. Be-
grijpen de leerlingen de tekst?
- In de tekst staat ‘de gemeente zorgt 
voor’, ‘de gemeente regelt’, ‘de ge-
meente schakelt in’ – maar wie doet 
dat dan precies? Vraag de leerlingen of 
zij weten wie hiermee bedoeld wor-
den.  Weten leerlingen wat ambtenaren 
zijn? Leg dat zo nodig uit. Zelf meer 
informatie nodig? Extra uitleg over de 
(rol van de) ambtenaar en zijn/haar 
invloed vind je hier: https://prodemos.
nl/kennis-en-debat/publicaties/informa-
tie-over-politiek/nederland/het-ambte-
lijk-apparaat/. 
- In de tekst staan veel begrippen die de 
leerlingen moeten kennen. Geef daar 
extra aandacht aan en leg eventueel 
nog eens uit.
- Laat via het digibord de website van 
de eigen gemeente zien. Hoe heet de 
burgemeester? Welke wethouders zijn 
er en wie zitten er in de raad? Wel-
ke partijen doen er mee? Leerlingen 
kunnen dit ook zelfstandig doen, zie 
opdracht 1.
- Lees het bijschrift bij de foto op pagi-

er meer aanzien, een arts of een prof-
voetballer? En waarom?
2. Maak dan opnieuw een lijstje. Welk 
beroep vinden leerlingen het belang-
rijkste? Wat staat daar bovenaan? Komt 
er weinig uit de klas, vraag dan wie er 
belangrijker is: Een advocaat of een 
vuilnisman? En waarom?
3. Maak een derde lijstje. Welk beroep 
geeft de meeste macht? Vraag bijvoor-
beeld wie er meer macht heeft: een 
politie-agent of een minister-president. 
Wat valt vervolgens op als je de drie 
lijstjes vergelijkt? Wat is het verschil 
tussen beroepen met aanzien, belang-
rijke beroepen en beroepen met macht? 
Wat zegt dit over de maatschappelijke 
ladder? Is het altijd mogelijk om je posi-
tie daarop te veranderen? 
- Lees bron 1 en controleer of de 
leerlingen de tekst begrijpen. In de 
bron wordt ingegaan op het privilege 
dat witte mensen hebben. Maar er 
zijn nog meer privileges die je kunt 
hebben, zonder dat je daar iets voor 
gedaan hebt. Kunnen leerlingen dat 
zelf bedenken? Stuur hen anders in de 
richting van geslacht (hebben mannen 
meer privileges dan vrouwen? Of is het 
andersom?), leeftijd (hebben oudere 
mensen nog iets te vertellen en vanaf 
wanneer ben je zo’n oudere? Of hebben 
juist jonge mensen weinig macht?) of 
geld (hebben rijke mensen macht over 
armere mensen? Hoe dan?) Hoe is 
het dan om een arme, oudere, zwarte 
vrouw te zijn? Is die altijd slechter af 
dan een rijke, witte, jongeman? Is daar 
iets tegen te doen?
- Opdracht 1 gaat dieper in op het film-
pje dat bij ‘Start’ gebruikt is. 
- Opdracht 2 vraag naar oplossingen 
om de sociale ongelijkheid op te heffen.

12

De gemeente
BESLUITEN IN JOUW WOONPLAATS

Tekst: Maxine Herinx

}

 
       
 

v

 Vera vindt er niks meer aan. Sinds april 2019 moet ze 
	 in	haar	stad	Amsterdam	op	de	rijbaan	rijden	met	haar	
snorfiets	in	plaats	van	op	het	fietspad.	Ze	mag	daarom	niet	meer	
zonder	helm	rijden.	Zonde;	ze	vond	het	zo	lekker	om	de	wind	
door haar haren te voelen. En zomaar iemand achterop nemen? 
Dat	kan	niet	meer,	tenzij	diegene	toevallig	een	helm	bij	zich	
heeft. Dat haar kapsel er niet meer uitziet als ze op haar studie 
aankomt,	helpt	ook	niet	mee.	Maar	het	allerbelangrijkste	argu-
ment:	ze	voelt	zich	niet	veilig	op	de	rijbaan	tussen	de	auto's.	
Amsterdam	was	de	eerste	gemeente	die	snorfietsen	verplichtte	
op	de	weg	te	rijden.	De	fietspaden	zijn	daar	namelijk	veel	te	druk.	
Andere	gemeenten	kijken	geïnteresseerd	naar	het	Amsterdamse	
experiment.	Werkt	het	goed?	Dan	voeren	zij	misschien	dezelfde	
regel	in.	
Bron: de Volkskrant. 

Van afval tot zorg 
De gemeente zorgt ervoor dat haar 
inwoners wonen in een veilige, net-
te en goed georganiseerde woon-
plaats. Ze regelt daarom een hoop 
praktische zaken op het gebied van 
administratie, werk, zorg, asielbe-
leid, onderwijs, verkeer en vervoer, 
milieu, cultuur en sport. Sommige 
dingen regelt de gemeente zelf. Zo 
houdt de gemeente een adminis-
tratie bij van alle inwoners, orga-
niseert ze thuis- en jeugdzorg en 
zorgt ze voor voldoende scholen. 
Maar er zijn ook dingen waarvan ze 
alleen moet zorgen dat het gebeurt. 
De uitvoering wordt door andere 
bedrijven gedaan. Het ophalen van 
huisvuil en het aanleggen van stra-
ten, bijvoorbeeld. De gemeente kan 
ook de politie en brandweer inscha-
kelen als dat nodig is. 

Verplicht de weg op met je scooter? 
Dat mag de gemeente dus bepalen. 
Maar de gemeente is ook waar je 
moet zijn voor je nieuwe identiteits-
bewijs. Zij regelt dat het kruispunt 
voor jullie huis veiliger wordt, jullie 
vuilnis wordt opgehaald en dat ie-
mand van de thuiszorg je opa komt 
helpen. 

}

Start

}
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Financiën
Hoe betaalt de gemeente al deze 
activiteiten? Het grootste deel van 
alle inkomsten krijgt de gemeen-
te van de regering. Hoeveel dat 
precies is, ligt onder andere aan het 
aantal inwoners en hoe groot de 
gemeente is. Met dit bedrag voeren 
gemeenten hun wettelijke taken 
uit. Ze moeten namelijk volgens de 
wet de zorg van inwoners regelen 
en bijvoorbeeld kunst steunen. De 
andere inkomsten komen van de 
inwoners van de gemeente via be-
lastingen (bijvoorbeeld honden- of 
toeristenbelasting), heffingen (bij-
voorbeeld voor rioolreiniging), ta-
rieven (bijvoorbeeld voor het open-
baar zwembad) en de opbrengsten 
van rijbewijzen en paspoorten. Bij 
het verdelen van het geld over alle 
activiteiten moeten er soms lastige 
keuzes gemaakt worden. (Zie bron 1.) 

Hoe hoog is de hondenbelasting in jouw gemeente? 
Vergelijk het bedrag met dat in drie andere gemeentes. Is er (veel)verschil?

BRON
Jeugdzorg of de bieb?
Sinds 2015 zijn de gemeenten 
verantwoordelijk voor de jeugd-
zorg. Zij krijgen daarvoor geld van 
de rijksoverheid, maar wel minder 
dan er vóór 2015 beschikbaar was. 
Intussen hebben er steeds meer 
jongeren jeugdzorg nodig. En zijn 
de uitgaven per kind gegroeid. 
Veel gemeenten raakten dan ook 
in de problemen. Zoals in de ge-
meente Utrechtse Heuvelrug. De 
burgemeester moet daar iets doen 
aan het gat in zijn begroting. Hij 
vraagt daarom aan de inwoners 
van zijn gemeente waar hij op 
moet bezuinigen. Moet de biblio-
theek misschien dicht? Moet de 
burgemeester zijn ambtswoning 
verkopen? Geen leuke keuzes. Ook 
veel andere gemeenten moeten 
zulke keuzes maken. De minister 
gaat daarom kijken of de gemeen-
ten niet meer geld kunnen krijgen 
voor jeugdzorg. 
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1.  Bekijk de kaart op blz. 15. Hier zie je alle 355 gemeenten 

van Nederland. In welke gemeente woon jij?  
a. Wie is de burgemeester van jouw gemeente? Van welke partij is 
hij/zij lid?  
b. Welke politieke partijen zijn de grootste in jullie gemeente? Zijn 
dat dezelfde partijen als die die in de Tweede Kamer zitten?  
c. Kijk op de website van je gemeente naar het laatste nieuws. Met 
welke onderwerpen houdt je gemeente zich zoal bezig? 

2.  Lees bron 2. Moet de burgemeester in de toekomst geko-
zen worden? 
a. Ga op internet op zoek naar twee argumenten voor de gekozen 
burgemeester. 
b. Zoek ook twee argumenten tegen. 
c. Wat vind jij: moet de burgemeester gekozen worden of moet de 
regering de burgemeester blijven benoemen? Waarom?

3.    Lees de tekst bij 'Start'. Stel dat jouw gemeente dezelfde 
regels wil invoeren voor snorfietsen als in Amsterdam. Jij 
vindt dat geen goed idee. Op wat voor manieren kun je 
protesteren tegen deze maatregel? Bespreek het in twee-
tallen. 

14
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Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat voor zaken regelt de gemeente? 
Hoe komt de gemeente aan haar geld? 
Wat voor rol hebben de burgemeester, 
de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders? 
Wat zijn de voor- en nadelen van een 
gekozen burgemeester? 
Op wat voor manieren hebben burgers 
inspraak in hun gemeente?

w
w

w

Stop

w

Bestuur
Iedere gemeente heeft een burge-
meester. Hij/zij wordt niet gekozen 
door stemmers, maar door de rege-
ring (de koning en de ministers) be-
noemd. De gemeenteraad doet wel 
eerst een voorstel voor een kandi-
daat. (Zie bron 2.) De burgemeester 
is de voorzitter van de gemeente-
raad en van het college van burge-
meester en wethouders (college 
van B en W). Het college van B en 
W is het bestuur van de gemeente. 
Het college bereidt de besluiten 
van de gemeenteraad voor en voert 
ze uit, maar heeft ook eigen ver-
antwoordelijkheden. Zo beslist het 
college over bouw- of milieuver-
gunningen. De wethouders worden 
gekozen door de gemeenteraad. 
Deze raad is het belangrijkste or-

gaan van de gemeente. De leden 
worden eens per vier jaar gekozen 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
en vertegenwoordigen de inwo-
ners van de gemeente. Zij beden-
ken het beleid voor de toekomst 
van de gemeente en controleren 
het college van burgemeester en 
wethouders.

Inspraak
Hebben de inwoners van een 
gemeente ook iets te zeggen over 
de toekomst van hun woonplaats? 
Natuurlijk kunnen ze één keer 
per vier jaar naar de stembus en 
bepalen welke mensen er na-
mens hen in de gemeenteraad 
gaan zitten. Maar de gemeente 
probeert burgers ook op andere 
manieren te betrekken bij haar 

beleid. De gemeente laat inwoners 
vaak meedenken over beslissingen, 
bijvoorbeeld over de bestemming 
van een gebouw, de plannen voor 
het veiliger maken van een straat 
of kruispunt, of het organiseren 
van evenementen. Dat kan via 
berichten in een lokale krant, door 
middel van een enquête of op een 
informatieavond. Ook kunnen bur-
gers naar een gemeenteraads- of 
commissievergadering gaan, want 
deze zijn altijd openbaar. Heb je 
zelf een goed idee voor je gemeen-
te? Dan kun je een burgerinitiatief 
indienen. Je kunt dan een voorstel 
doen voor een agendapunt. De 
gemeenteraad is dan verplicht om 
hierover te vergaderen. 
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Op officiële momenten draagt de burgemeester zijn/haar ambtsketen: een ketting waaraan je hem of haar kunt herkennen.

BRONNEN
Gaan we de burgemeester 
kiezen?
Waarom mogen kiezers eigenlijk 
niet bepalen wie hun burgemees-
ter wordt? D66 vond dat een gekke 
regel, en wilde daar verandering 
in brengen. Deze partij stelde voor 
om de Grondwet aan te passen. 
Daar stond namelijk in dat de bur-
gemeester benoemd moet worden 
door de koning. In 2018 lukte het 
D66 om dat uit de Grondwet te 
schrappen. Toch duurt het nog wel 
even voordat er een gekozen bur-
gemeester komt. Daarvoor moet 
er eerst een wetsvoorstel komen. 
Hoe dat eruit gaat zien, is ook nog 
onduidelijk. Er zijn namelijk een 
aantal opties mogelijk: de burger 
gaat de burgemeester kiezen door 
middel van verkiezingen, de ge-
meenteraad gaat de burgemeester 
kiezen of de grootste partij van 
een gemeente gaat de burgemees-
ter leveren. 

2
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geef hier deze informatie. 
- Met opdracht 2 en 3 zoeken leerlingen 
zelf meer informatie over de provincie 
en het waterschap. Als dit voor leerlin-
gen te lastig is, kun je het ook klassikaal 
doen, zie twee stappen hieronder:
- Laat via het digibord de website zien 
van de eigen provincie. Hoe heet de 
Commissaris van de Koning? Welke 
partijen zitten er in het provinciebe-
stuur? Welke grote onderwerpen spelen 
er momenteel? Wat merken leerlingen 
van provinciale maatregelen? Het 
filmpje bij opdracht 2 geeft algemene 
informatie over de provincie.
- Laat via het digibord zien welk water-
schap verantwoordelijk is voor de regio 
waar de school staat. Waar houdt dat 
waterschap zich momenteel mee bezig? 
Wat merken leerlingen van het water-
schap? Via https://www.overstroomik.
nl/ kun je bekijken of je huis of je school 
in een risicogebied voor overstromin-
gen staat. Het filmpje bij opdracht 3 
geeft algemene informatie over het 
waterschap.
- In bron 1 staat een schema van 
verschillende bestuurslagen en hun 
verantwoordelijkheden. Bespreek het 
schema en controleer of de leerlingen 
het begrijpen.
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

na 13. Laat leerlingen dit zelf opzoeken. 
Bespreek vervolgens na. Hoe groot 
is het verschil? Wonen ze in een dure 
gemeente? 
- Lees bron 1. Zoek uit hoe dat in je 
eigen gemeente zit, op de website van 
de gemeente of in een lokale krant.
- Lees bron 2 over de gekozen burge-
meester. Is dat een goed idee? Waarom 
wel of niet?
- Opdracht 2 laat leerlingen argumenten 
zoeken voor of tegen een gekozen bur-
gemeester. Ze kunnen deze opdracht 
zelfstandig maken.
- Opdracht 3 doen leerlingen samen. 
Hoe kun je de gemeente laten weten 
dat je het ergens niet mee eens bent?
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 16-19: Provincie en waterschappen. 
Besturen die ver weg lijken.
Een uitleg van de taken van het provin-
ciebestuur en waterschap.

- Inventariseer vooraf wat de leerlingen 
weten over het provinciebestuur. Weten 
ze waar het bestuur van hun provincie 
zetelt? Weten ze wat de Gedeputeerde 
Staten doen? En met welke onderwer-
pen de provincie zich bezighoudt?
- Laat leerlingen het lijstje op pagina 17 
invullen. 
- Lees de tekst van het artikel. Contro-
leer of de leerlingen de tekst begrijpen. 
Snappen ze wat er bedoeld wordt met 
de begrippen die ze moeten kennen?
- Ook hier geldt (net als bij het vorige 
artikel over de gemeente) dat er staat: 
de provincie regelt, bepaalt, etc.) Maar 
wie zijn dat dan precies? Verwijs naar 
wat er besproken is bij de gemeente, of 
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Provincie en waterschappen
BESTUREN DIE VERDER WEG LIJKEN

Tekst: Hilde van Halm

 
       
 

	 In	mei	2019	zijn	er	verkiezingen	geweest	voor	het	
	 bestuur	van	onze	provincies.	Dat	betekent	dat	er	nieuwe	
bestuurders	zijn	gekomen	en	daarmee	ook	nieuwe	plannen.	In	
Friesland,	bijvoorbeeld,	komt	er	meer	ruimte	voor	windenergie.	
De	Fryske	Nasjonale	Partij	heeft	met	moeite	ingestemd	met	het	
voorstel.	Het	nieuwe	provinciebestuur	wil	zich	ook	inzetten	voor	
de	Lelylijn:	een	snelle	spoorverbinding	van	Groningen	over	
Drachten	en	Heerenveen	naar	Lelystad.	Windenergie	en	spoorlij-
nen:	dat	zijn	twee	onderwerpen	waar	het	provinciebestuur	zich	
mee	bemoeit.	Maar	wat	doet	de	provincie	eigenlijk	nog	meer?

Start

Tussen het gemeentebestuur en de 
landelijke regering is er nóg een 
bestuurslaag: de provincie. In Neder-
land hebben we 12 provincies. De 
Provinciale Staten zijn te vergelijken 
met de gemeenteraad of de Twee-
de Kamer. Zij maken de wetten en 
regels voor de provincie. Het dage-
lijks bestuur van de provincie wordt 
de Gedeputeerde Staten genoemd. 
Samen met de commissaris van de 
Koning, de vertegenwoordiger van de 
regering, leiden zij de provincie. De 
Provinciale Staten hebben nóg een 
belangrijke rol: zij kiezen de leden 
van de Eerste Kamer. (Zie schema op 
bladzijde 18.)

Wat doet de provincie?
De twaalf provincies hebben allerlei 
taken. Ze bepalen bijvoorbeeld 
waar en hoeveel een dorp of stad 
in die provincie mag uitbreiden. Ze 
kijken of er genoeg ruimte is om 
te wonen, maar ook de boeren, de 
industrie en de natuur moeten een 
plekje krijgen. Kan iedereen op tijd 
een ziekenhuis bereiken en hoe 
lang duurt het voordat een ambu-
lance op een bepaald adres is? De 
provincie houdt ook dat in de gaten. 
Ze let erop dat iedereen kan spor-
ten, dat er bibliotheken zijn en dat 
een regionale omroep de mensen 
in de provincie op de hoogte kan 
houden van alles wat belangrijk 
is. Ten slotte houdt de provincie 

toezicht op alle gemeenten in die 
provincie: houden zij zich aan de 
wet? Doen zij wat ze moeten doen? 
Natuurlijk doen ze dat allemaal 
niet op eigen houtje. De provincies 
overleggen met de gemeenten én 
met het Rijk. (Zie ook bron 1.)

Wat is een waterschap? 
De provincie houdt ook toezicht op 
de verschillende waterschappen. 
De waterschappen hebben maar 
één taak: zij beheren het water in 
hun gebied. Ze zorgen ervoor dat 
de dijken in de provincie onderhou-
den worden en dat het water niet 
te hoog en niet te laag staat. Ook 
zorgen ze dat het afvalwater wordt 
schoongemaakt in een rioolzuive-

ringsinstallatie. Er zijn 21 verschil-
lende waterschappen. De dijkgraaf 
is het hoofd van het waterschap. 
Waterschappen werken samen met 
de besturen van de provincies. Ze 
zorgen niet voor het drinkwater. Dat 
doen speciale drinkwaterbedrijven. 
Elke vier jaar zijn er verkiezingen 
voor het bestuur van het water-
schap. Die verkiezingen worden 
altijd tegelijk gehouden met de 
verkiezingen voor het provinciebe-
stuur. 

}

•
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    1.   Welke 12 provincies zijn er? En wat zijn de hoofdsteden van die  

provincies? Vul het in op blz. 17. 

2.  Ga naar whymagazine.nl en bekijk het filmpje (2'16).  
a. Welke taken heeft de provincie? Maak zelf een lijst. 
b. Kies een van de taken uit en zoek uit wat de plannen zijn van jouw provincie.

3.  Ga naar whymagazine.nl en bekijk het filmpje (2'04). 
a. Leg in eigen woorden uit wat het verhaal van het waterschap is. 
b. Hoe heet het waterschap van de gemeente waar je woont? 

4.  Bekijk bron 1, het schema over de drie bestuurslagen.  
a. Ga voor jezelf na of je het schema goed begrijpt. 
b. Vraag eventueel om extra uitleg aan je docent. 
c. Zorg ervoor dat je het schema kent.

Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat doet de provincie?
Wat is het verschil tussen de Provinciale 
Staten en de Gedeputeerde Staten?
Wat doet een waterschap?
Hoe worden de leden van de Eerste Ka-
mer gekozen?

w

w
w

Stop

w
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Zij maakt de wetten 
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Blz. 20-23: Eerste Kamer, Tweede Kamer 
en regering. Bestuur van het land.
De werking van het landsbestuur wordt 
uitgelegd aan de hand van het tot stand 
komen van de donorwet. Hieruit blijkt 
welke rollen, taken en verantwoorde-
lijkheden de verschillende geledingen 
hebben. 

- Lees gezamenlijk het artikel. Laat 
eventueel (de ontknoping van) de Grote 
Donorshow zien via YouTube.
- Schrijf de stappen die genomen wor-
den met steekwoorden in een schema 
op het bord, zodat leerlingen de lijn uit 
het artikel voor zich zien. Maak even-
tueel een selectie, zodat je kunt bena-
drukken wat de leerlingen volgens jou 
moeten onthouden.
- Het schema op bladzijde 21 kan als ge-
heugensteun en samenvatting gebruikt 
worden.
- Lees bron 1 waarin uitleg wordt gege-
ven over wat het kabinet en de regering 
is en wat ministers en staatssecretaris-
sen zijn.
- Opdracht 1 laat leerlingen voor zichzelf 
de stappen opschrijven die nodig zijn 
om een wet in te voeren.
- Opdracht 2 laat leerlingen in eigen 
woorden omschrijven wat de Eerste 
en Tweede Kamer doen. Ook zoeken 
ze uit hoe deze in België, Duitsland en 
Groot-Brittannië genoemd worden.
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

21
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Eerste Kamer, Tweede Kamer en regering
BESTUUR VAN HET LAND

Tekst: Hilde van Halm

 
       
 

	 Democratie	betekent	letterlijk:	‘Het	volk	regeert’.	Het	 
	 volk	–	dat	zijn	alle	mensen	die	in	een	land	wonen.	Het	zou	
wat	ingewikkeld	worden	als	we	bij	elk	besluit	steeds	allemaal	
bij	elkaar	zouden	moeten	komen.	Daarom	hebben	we	speciale	
mensen	gekozen	die	ons	vertegenwoordigen:	de	parlementsle-
den.	Zij	zitten	namens	ons	in	een	politieke	partij	in	de	Tweede	
Kamer.	Ze	worden	daarom	ook	wel	volksvertegenwoordigers 
genoemd.	Maar	hoe	werkt	dat	nou	allemaal	precies?	Wat	doet	
een	parlement?	En	wat	doet	de	regering?	Op	bladzijde	21	staat	
een	schema	dat	je	helpt	bij	dit	artikel.	

Start }

Elk onderdeel van ons landsbestuur 
heeft eigen taken en verantwoor-
delijkheden. Dat lijkt allemaal best 
ingewikkeld. Hoe het werkt, kun je 
goed zien aan een concreet voor-
beeld. In dit artikel lees je hoe de 
donorwet tot stand is gekomen. Zo 
ontdek je wat er allemaal gebeurt 
in Den Haag – de stad waar de 
regering en het parlement bij elkaar 
komen.

}

Sommige mensen die heel ziek 
zijn, kunnen worden geholpen door 
orgaandonatie. Ze krijgen dan een or-
gaan (een nier, een gedeelte van een 
lever, een hoornvlies, een hart of een 
long) van iemand die is overleden. In 
Nederland was het lang zo dat je zelf 
moest aangeven of je donor wilde 
zijn of niet. Maar heel weinig mensen 
vulden een donorcodicil in, een offi-
cieel document waarin je aangeeft of 
je na je overlijden orgaandonor wilt 
zijn. Er was dan ook een groot tekort 
aan donoren. In andere landen, zoals 
in Spanje, kenden ze de ‘actieve do-
norregistratie’ (adr). Dat betekent dat 
iedereen automatisch donor is, tenzij 
je aangeeft dat je dat niet wilt. Precies 
omgekeerd als in Nederland, dus. In 
Spanje waren er veel meer organen 
beschikbaar voor een transplantatie 
en werden er dus meer mensen ge-
red. Moest dat systeem niet ook in 
        Nederland worden ingevoerd?

Een motie
In 2002 vond Agnes Kant, Tweede 
Kamerlid voor de SP, dat het hoog 
tijd werd voor een ander systeem. 
Er gingen te veel mensen dood, die 
anders geholpen zouden kunnen wor-
den. Ze vond dat de regering met een 
plan moest komen. Daarvoor diende 
ze een motie in. Dat is een vraag die 
de regering moet beantwoorden, 
maar de meerderheid van de Twee-
de Kamer moet eerst met de motie 
instemmen. Haar motie werd door de 
meerderheid van de Tweede Kamer 
aangenomen. Maar het kabinet (zie 
bron 1 op de volgende bladzijde) 
kwam niet met een plan. Het kabinet 
mag namelijk zelf weten of ze een 

motie uitvoert of niet. In 2005 diende 
Agnes Kant opnieuw een motie in. Ze 
stelde voor dat het kabinet de actieve 
donorregistratie zou invoeren. Maar 
deze motie kreeg geen meerderheid 
in de Tweede Kamer. Leden van de 
VVD en het CDA stemden tegen. 
Er werd als alternatief besloten om 
meer voorlichting over orgaandona-
tie te geven. Dan zouden de donoren 
zich vanzelf wel melden.

De grote donorshow
Een uitstapje naar de televisie. Om-
roep BNN was ooit opgericht door 
Bart de Graaff, die aan een ernstige 
nierziekte leed. In 2007 bedacht de 
omroep een tv-programma: De grote 

Staten-Generaal = parlement

Eerste Kamer (Senaat)

    75 leden

     Gekozen door Provinciale 
Staten

    Controleert wetten

     Mag wetten niet veranderen, 
alleen goedkeuren of afkeu-
ren

Tweede Kamer

    150 leden

    Rechtstreeks gekozen

      Maakt wetten en mag wetten 
veranderen

w w

w

w

w

w

w

donorshow. Er deden drie pati-
enten aan de show mee, die alle 
drie wachtten op een donornier. 
Ze moesten in de show vertellen 
waarom zij het meeste recht hadden 
op een nier. Een ongeneeslijk zieke 
vrouw mocht dan kiezen aan welk 
van de drie kandidaten zij haar nier 
wilde afstaan. Het hele land was in 
rep en roer. Wat een afschuwelijk 
idee! Dat kun je mensen toch niet 
aandoen?! Uiteindelijk bleek dat het 
om een stunt ging. De ongeneeslijk 
zieke vrouw was een actrice, de 
patiënten zaten in het complot. Zij 
wilden graag aandacht vragen voor 
het onderwerp. In één klap wist ie-
dereen dat er een groot gebrek aan 
donoren was.

v

Tip: ProDemos organiseert rondleidingen op het Binnenhof. Leuk om met de klas te doen! Lukt dat niet? Bekijk dan de video-rondleiding via whymagazine.nl. 

}

}
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    BRON
Regering en kabinet, minis-
ters en staatssecretarissen
Een keer in de vier jaar wordt er 
een nieuwe regering gekozen. Je 
kunt dan stemmen op iemand 
van jouw favoriete politieke par-
tij. Als alle stemmen geteld zijn, 
wordt er gekeken welke partijen 
samen een meerderheid hebben 
in de Tweede Kamer, dus meer 
dan 75 zetels. Die partijen gaan 
overleggen en een plan maken 
voor de komende vier jaar. Ze 
vormen een kabinet: dat zijn alle 
ministers en staatssecretarissen. 

De ministers verdelen de ver-
schillende taken. Zo is er bij-
voorbeeld een minister van 
Onderwijs, een minister van 
Buitenlandse Zaken en een 
minister van Verkeer. Ministers 
leiden ook een ministerie of 
departement. Dat is het ‘kan-
toor’ waar het beleid wordt 
uitgevoerd door verschillende 
ambtenaren. Als een minister 

1
heel veel taken heeft, worden er 
ook staatssecretarissen benoemd. 
Dat zijn een soort onderministers 
die een speciale taak hebben. Er is 
bijvoorbeeld een staatssecretaris 
van Defensie. Zij houdt zich speci-
aal bezig met het personeelsbeleid 
en het materieel. 

In het kabinet zijn alle ministers 
gelijk, maar één heeft de leiding: 
de premier of minister-president. 
De premier geeft ook zijn naam 
aan het kabinet. Mensen spreken 
dan over ‘het kabinet Rutte’ of ‘het 
kabinet Balkenende’. 
In het gewone taalgebruik worden 
de termen ‘kabinet’ en ‘regering’ 
vaak door elkaar gebruikt. Maar 
het betekent officieel niet helemaal 
hetzelfde. Regering = het kabinet + 
de koning. Officieel hoort de koning 
bij de regering, maar hij heeft geen 
verantwoordelijkheid. De ministers 
zijn verantwoordelijk voor alles wat 
hij doet. Hij heeft geen echte macht. 

 
    1. Je hebt aan de hand van het voorbeeld van de donorwet 

gelezen hoe een wet ontstaat.  
a. Schrijf nu voor jezelf op welke stappen je moet zetten als je als 
kamerlid een wet wil invoeren.  
b. Controleer je antwoorden aan de hand van de afbeelding via 
whymagazine.nl. 

2.  Stel, je moet aan iemand in het buitenland uitleggen wat 
onze Eerste en Tweede Kamer doen. Hoe leg je dat zo dui-
delijk en volledig mogelijk uit?  
a. Schrijf je antwoord op.  
b. Ga ook op zoek naar hoe de kamers in Groot-Brittannië, België 
en Duitsland heten. Vind je vooral overeenkomsten of verschillen? 
Hoe zou dat komen?

parlementslid voor de Partij voor de 
Dieren, was tegen het voorstel. Maar 
hij zat vast in het openbaar vervoer, 
waardoor hij de stemming miste. 
Daardoor stemden 74 parlementsle-
den tegen: het voorstel werd aange-
nomen.

Eerste Kamer
Nadat het voorstel door de Tweede 
Kamer was aangenomen, moest 
het behandeld worden in de Eerste 
Kamer. De leden zijn een soort extra 
controle. Ze kijken of de wet zorgvul-
dig is behandeld voordat ze instem-
men en – in dit geval – of er geen an-
der plan mogelijk is. De Eerste Kamer 
liet allerlei deskundigen komen aan 
wie ze vragen konden stellen. Ook 
kwamen er patiënten vertellen over 
hun ziekte en wat een nieuwe do-
norwet voor hen zou betekenen. De 
Eerste Kamer was ook verdeeld. De 
leden vroegen zich af wat de nieuwe 
wet voor nabestaanden betekende. 
Werd er wel genoeg rekening met 
hen gehouden? Ook nu bleek de 
televisie een belangrijke rol te spelen. 
Bij De Wereld Draait Door vertelde 
vlogger Britt Dekker hoe de organen 
van haar overleden vader zes andere 
mensenlevens gered hadden. Voor 
sommige Eerste Kamerleden gaf 
dit de doorslag. Het voorstel werd 
aangenomen met 38 stemmen voor 
en 36 stemmen tegen. Er was een 
nieuwe donorwet aangenomen! 
Bron: 'Reconstructie: Hoe de donorwet er 

kwam' in Trouw.

Masterplan van ambtenaren
De grote donorshow was een van 
de aanleidingen voor het maken van 
een ‘masterplan’. De ambtenaren 
(zie bron 1.) van het Ministerie van 
Volksgezondheid en verschillende 
belangenorganisaties (zoals bijvoor-
beeld de Nierstichting) maakten een 
groot plan met allerlei maatregelen 
om meer donoren te krijgen. Een 
onderdeel daarvan was: meer voor-
lichting geven. Een ander onderdeel: 
het invoeren van actieve donorregis-
tratie. Het kabinet nam het plan over, 
behalve de invoering van de actieve 
donorregistratie.

Wetsvoorstel
In 2012 maakte Pia Dijkstra, Tweede 
Kamerlid voor D66, een initiatief-
wetsvoorstel voor actieve donorre-
gistratie. Ze nam het initiatief om een 
nieuwe wet te maken. Ze dacht na 
over hoe de wet eruit moest zien. En 
ze ging praten met andere partijen 
om een meerderheid te krijgen in de 
Tweede Kamer. Leden van het CDA 
en de VVD bleven maar weinig en-
thousiast over haar voorstel. Dijkstra 
probeerde ze toch over te halen en ze 
paste haar voorstel aan. In 2015 bleek 
dat het ‘masterplan’ amper nieuwe 
donoren had opgeleverd. Dat werkte 
dus niet. Op 8 september 2015 werd 
er over Dijkstra's voorstel gestemd. 
Acht leden van de VVD steunden het 
voorstel: er waren 75 parlement-
sleden vóór. Frank Wassenberg, 

Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat doen de Eerste en de Tweede Kamer?
Hoe komen wetten tot stand?
Wat is het verschil tussen de regering en het 
kabinet?
Wat doen ministers en staatssecretarissen?

w

Stop

w
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 De inrichting van ons landsbestuur is 

een belangrijk onderdeel van maat-
schappijleerlessen. Bij of na het bespre-
ken van dit artikel, is het goed om een 
overzicht te geven van en een gesprek 
te hebben over de parlementaire demo-
cratie. Hiervoor worden acht kenmer-
ken gegeven (zie ook https://prodemos.
nl/kennis-en-debat/publicaties/informa-
tie-over-politiek/wat-is-een-democratie/
kenmerken-representatieve-democra-
tie/). De kenmerken worden hieronder 
genoemd. Ze komen op verschillende 
plekken in dit magazine nader aan de 
orde. 

1. Er is een volksvertegenwoordiging.
2. Er zijn vrije, eerlijke en geheime 
verkiezingen.
3. Er is sprake van een machtenschei-
ding (wordt verder uitgewerkt in het 
artikel vanaf bladzijde 30).
4. Alle burgers hebben dezelfde rechten 
en plichten en worden door de over-
heid in gelijke omstandigheden op 
dezelfde manier behandeld.
5. Er is een grondwet (wordt verder 
uitgewerkt in het artikel vanaf bladzijde 
27).
6. De vrijheid van burgers wordt be-
schermd.
7. Er zijn belangengroepen, zoals 
vakbonden, milieuorganisaties, patiën-
tenverenigingen (het maatschappelijk 
middenveld) dat zowel een buffer al 
een link vormt tussen de overheid en 
de burgers.
8. Er zijn vrije media (wordt verder uit-
gewerkt in het artikel vanaf pagina 40). 

Extra informatie parlementaire democratie 

Besteed aandacht aan dit onderwerp met 
de volgende stappen:

- Bekijk met elkaar dit filmpje van 
Schooltv: https://schooltv.nl/video/
waarom-is-nederland-een-democra-
tie-het-volk-regeert/, waarin de acht 
kenmerken kort worden uitgelegd. 
- Bespreek met elkaar dat een land ook 
anders bestuurd kan worden, bijvoor-
beeld in een dictatuur. Dit Schooltv-film-
pje: https://schooltv.nl/video/
democratie-en-dictatuur-het-volk-ver-
sus-een-alleenheerser/#q=dictatuur laat 
de verschillen zien en legt ze uit. (Dit 
komt ook aan de orde bij de Trias Politica, 
pagina 32).
- Vraag aan de leerlingen of zij kunnen 
benoemen waaraan je kunt zien dat Ne-
derland een parlementaire democratie is. 
- De parlementaire democratie wordt 
(althans hier in het westen) gezien als 
de best mogelijke staatsvorm. Is dat ook 
echt zo? Is dat altijd beter? Welke andere 
staatsvormen zou je nog meer kunnen 
bedenken? Zijn die allemaal slechter? 
Waarom dan? 
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Blz. 24-26: Hoe werkt de EU? Snelcur-
sus Europese Unie
Als laatste bestuurlijke laag wordt uit-
leg gegeven over de EU.

- Lees de tekst bij Start.
- Laat leerlingen via de link op whyma-
gazine.nl bekijken wat Europa voor hen 
doet.
- Lees de rest van het artikel en contro-
leer of de leerlingen de tekst begrijpen. 
- In het kader op bladzijde 25 wordt 
uitgelegd waarom de EU is opgericht. 
- Het is nog best ingewikkeld hoe de 
EU precies werkt en welke instanties er 
allemaal zijn: hiernaast is een overzicht 
met wat achtergrondinformatie. Mocht 
je het voor de leerlingen ook belangrijk 
vinden, dan kun je dat natuurlijk met 
hen delen en bespreken. 
- Bron 1 gaat over de partij Volt – de 
enige echt Europese partij.
- Opdracht 1 laat leerlingen een stem-
wijzer invullen. Leerlingen kunnen de 
opdracht zelfstandig maken.
- Opdracht 2 laat leerlingen zelfstandig 
uitzoeken wat de gevolgen zijn van de 
Brexit.
- Opdracht 3 laat leerlingen eerst zelf 
nadenken over het belang van de Eu-
ropese Unie. Vervolgens bespreken zij 
hun ideeën in een groepje van vier.
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 
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Tekst: Maxine Herinx

 
       
 

Hoe werkt de EU?
SNELCURSUS EUROPESE UNIE

          De Europese Unie: het voelt misschien niet alsof wat ze 
         daar in Brussel bespreken jou echt aangaat. Toch hebben de 
besluiten van de EU-landen direct invloed op jouw leven. Als je 
vakanties gaat boeken, bijvoorbeeld. Dankzij EU-afspraken zijn 
vliegreizen goedkoper geworden en moeten sites eerlijker zijn 
over de totaalprijs, zodat je bij het afrekenen niet voor verrassin-
gen komt te staan. Liever met de trein? Met een hogesnelheids-
lijn ben je zo in Parijs of Londen. Daar aangekomen hoef je je 
paspoort niet te laten zien. Ook kun je gewoon bellen en appen. 
Je betaalt in andere EU-landen dezelfde tarieven als thuis! In 
noodsituaties bel je in alle landen hetzelfde alarmnummer: 112. 
En wat dacht je van geld wisselen? Niet nodig! In 19 van de 28 
EU-landen betaal je met de euro. 

In de aanloop naar de Europese verkiezingen van mei 2019 
opende de Europese Unie de website ‘What Europe does for me’ 
(Wat Europa doet voor mij). 
Bekijk de site via whymagazine.nl en kies minimaal drie onder-
werpen uit die op jou van toepassing zijn. 
Wist je dat de Europese Unie deze dingen had geregeld?

Bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement van mei 2019 kwam maar 
ongeveer de helft van de Europese 
kiezers opdagen. Terwijl de Europese 
Unie zich toch met heel praktische 
zaken bezighoudt, zoals je las bij 
‘Start’. Ze beslissen ook over grote 
onderwerpen die alle Europese lan-
den aangaan, zoals milieu, energie, 
landbouw, migratie en economie. 

}
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Samenwerken
De Europese Unie (EU) is een 
samenwerkingsverband van 28 
Europese landen (na de Brexit nog 
27). Zij hebben samen afspraken 
gemaakt over dingen als de eco-
nomie. Zo kunnen inwoners in 
een ander EU-land gaan werken 
en wonen. Bedrijven hoeven geen 
belasting te betalen als ze goede-
ren van het ene naar het andere 
EU-land vervoeren. Daarnaast heb-

ben de EU-landen afspraken over 
landbouw en visserij. Zo bepaalt 
de EU hoeveel vis er mag worden 
gevangen in de zeeën rondom Eu-
ropa. Ook investeert de EU geld in 
de aanleg van wegen, spoorlijnen 
en netwerken, en moeten de landen 
zich houden aan allerlei milieuaf-
spraken. 

Er zijn ook veel onderwerpen waar 
níet iedereen afspraken over wil 

}

w

w

vastleggen. Zo hebben maar 
19 van de 28 EU-landen ervoor 
gekozen om de euro in te voeren. 
De andere landen hebben hun 
eigen munt gehouden. Ook wordt 
er maar weinig samengewerkt 
op het gebied van buitenlands 
beleid. Landen willen beslissingen 
over oorlog en vrede liever zelf 
kunnen nemen.

 
      

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zijn veel Europese landen oorlogsmoe. Hoe kunnen ze 
voorkomen dat er weer zoiets gebeurt? Ze verlangen naar blijvende vrede, veiligheid en welvaart. Een aantal Europese landen besluit dat dat het beste bereikt kan worden door samen te werken. Daarom maken Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg sinds 1950 allerlei economische en politieke afspraken. Het wordt de EEG genoemd, de Europese Economische Gemeenschap.

In de jaren die volgen komen er steeds meer afspraken, bijvoorbeeld over het milieu. Er ontstaat een gezamenlijke markt waarin producten eenvoudig in andere landen kunnen worden verkocht. Het wordt ook makkelijker om goederen in en uit te voeren. Dankzij de Schengen-akkoorden kunnen later ook in-woners zonder paspoortcontrole reizen. Er wordt een Europees Parlement opgericht. De inwoners van de EU-landen mogen stemmen op de mensen die hierin namens hen beleid maken. 

In 1993 verandert de EEG van naam: het wordt de Europese Unie, kortweg de EU. In 2002 krijgen de meeste landen van de EU dezelfde munt: de euro. Inmiddels zijn 28 landen lid van de EU (tot 
de Brexit). Voor veel van deze is de economische samenwerking het belangrijkste. Dankzij de 
gemeenschappelijke markt is de EU een sterk blok tegenover grote landen als de VS. 
Andere EU-landen zouden graag meer politiek willen samenwerken, of zelfs een 
gezamenlijk Europees leger willen hebben.

Waarom is de EU opgericht?

w

w

w
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    1.   Doe de StemWijzer die was gemaakt voor de Europese Parle-

mentsverkiezingen van mei 2019 via whymagazine.nl.   
a. Zijn er onderwerpen die jij extra belangrijk vindt? Klik die onder-
werpen aan voordat je naar de uitslag gaat.  
b. Welke partij eindigt bij jou bovenaan? En welke helemaal onder-
aan? 
c. Lees dan de toelichting van de partijen die bovenaan eindigen. 
Kies er minimaal één, maximaal drie.  
d. Zou jij ook echt stemmen op de partij die bij jou op nummer één 
staat, als je 18 was? Waarom wel of niet? 

2.  Wordt kerstshoppen duurder? En hoe gaat het nu verder met 
de Premier League? Ga via whymagazine.nl naar de site met 
veelgestelde vragen over de Brexit.  
a. Kies minimaal drie vragen uit waarop je het antwoord niet weet en 
lees de antwoorden. 
b. Ga op zoek naar het antwoord op de volgende vragen en leg in je 
eigen woorden uit:  
…waarom de Britten voor een Brexit stemden.  
…waarom de Brexit zo moeizaam is gegaan.  
…wat het verschil is tussen een zachte en een harde Brexit, en wat 
‘no deal’ betekent.  

3.  Vind jij het belangrijk dat Nederland lid blijft van de Europe-
se Unie, of zie jij een ‘Nexit’ (Nederlands vertrek uit de EU) 
wel zitten?  
a. Lees eerst de tekst en bron goed door. 
b. Schrijf dan kort voor jezelf op wat je hiervan vindt.  
c. Bespreek deze vraag dan in groepjes van vier.  
d. Welke argumenten van je klasgenoten vind je het meest overtui-
gend? 

BRONNEN
Volt
Bij de Europese verkiezingen van 
mei 2019 deed ook Volt mee, een 
Europese partij. Onder dezelfde 
naam en met hetzelfde program-
ma deed de partij mee aan de ver-
kiezingen in verschillende Europe-
se landen. Volt is vóór Europa. Dat 
is opvallend in een tijd waarin veel 
politieke partijen ‘minder’ Europa 
willen of zelfs uit de EU willen 
stappen – net zoals de Britten. 
Volgens Volt levert Europa ‘demo-
cratie, welvaart en vrijheid’. Deze 
partij vindt het belangrijk om dat 
te vieren en te behouden.
Volt kreeg uiteindelijk één zetel, in 
Duitsland. De Duitse medeoprich-
ter Damian von Boeselager zal alle 
Europese Volt-afdelingen verte-
genwoordigen. 

1De Europese verkiezingen zijn 
vaak niet zo populair. Kiezers vin-
den Europa maar ingewikkeld. Dat 
is het ook wel. Je stemt op nati-
onale kandidaten, maar die gaan 
uiteindelijk samenwerken met 
kandidaten waar jij helemaal niks 
over te zeggen hebt. Ook is het 
Europees Parlement niet zo heel 
machtig. Ze zijn namelijk afhan-

kelijk van andere organen, met wie 
ze altijd samen moeten beslissen. 
Toch zijn de Europese verkiezingen 
belangrijk. Denk maar aan de grote 
onderwerpen die nu spelen, zoals 
het vluchtelingendebat of de milieu-
problematiek. Grote onderwerpen 
die we alleen kunnen oplossen 
door samen te werken.

Aan het eind van dit 
artikel kun je de volgende 
vragen beantwoorden:
Wat is de Europese Unie 
en wat voor soort dingen 
worden daar geregeld?
Wat is de Europese 
Commissie?
Wat is het Europees 
Parlement?
Wat is de Raad van 
Ministers?
Wat betekent de Brexit 
voor de Britten en de EU?

w

Stop

w

w

w

w
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 De EU wordt dagelijks bestuurd door de Europese Commissie. Deze be-

staat uit 28 personen: één commissaris uit ieder land. Toch zitten ze daar 
niet namens hun eigen land: ze nemen beslissingen die over heel Europa 
gaan. De Commissie bedenkt wetten. Die leggen ze voor aan de Raad van 
Ministers en het Europees Parlement, die deze wetten moeten goedkeu-
ren. Verder controleert de Commissie of alle landen zich aan de regels van 
de EU houden. Ook beheren ze de financiën van de EU. 

Eén keer per vijf jaar mogen alle kiezers in Europa naar de stembus. De 
laatste keer was in mei 2019. Ze kiezen dan de leden van het Europees 
Parlement. Daarin zitten 751 mensen uit 28 landen. Ieder land mag kan-
didaten aanleveren voor het Europees Parlement. Hoe groter je land, hoe 
meer mensen je mag leveren. Ieder land stemt op de kandidaten van zijn 
eigen land. Wij stemmen dus op kandidaten van Nederlandse partijen. 
Pas na de verkiezingen gaan al die partijen samenwerken. Ze vormen dan 
fracties. Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen partijen die ongeveer 
hetzelfde denken over zaken. Zo maakt GroenLinks deel uit van de Groe-
nen, een fractie van milieupartijen. En de PvdA van de sociaaldemocraten. 
Het is ook mogelijk dat er een fractie gevormd zal worden door de groei-
ende groep partijen die juist heel kritisch zijn over Europa. 

Het Parlement werkt veel samen met de Raad van Ministers. Dit zijn 
ministers van alle EU-landen die samenkomen om te praten over een 
bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld alle ministers van landbouw, of van 
verkeer. Samen met het Parlement beslist de Raad van Ministers over de 
wetten van de Europese Commissie. Ook beslissen ze samen over de be-
groting van de Europese Unie. Ze moeten het met elkaar eens zijn. Alleen 
dan wordt een nieuwe wet of de begroting goedgekeurd. 

Extra informatie: Hoe werkt de Europese Unie?

w

w

w



8
- Opdracht 3 over Amnesty Interna-
tional kunnen leerlingen zelfstandig 
maken. Wil je meer aandacht aan dit 
onderwerp besteden, nodig dan een 
gastspreker van Amnesty uit.
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 30-33: Scheiding van de machten. 
Trias politica
Een van de kenmerken van een parle-
mentaire democratie is de scheiding 
der machten. De wetgevende, de uit-
voerende en de rechterlijke macht staan 
los van elkaar.

- Lees het stukje bij ‘Start’. Mag een 
staatssecretaris dit aan een rechter 
vragen? Wie is er eigenlijk de baas over 
de rechters? En wie is de baas over de 
staatssecretaris? 
- Lees de rest van het artikel en contro-
leer of de leerlingen de tekst begrijpen. 
- Bron 1 laat zien wat er gebeurt als de 
machten niet zijn gescheiden. De kans 
op een dictatuur is dan veel groter. 
Verwijs naar het gesprek dat je gevoerd 
hebt over de parlementaire democratie. 
- Opdracht 1 kunnen leerlingen zelf-
standig maken. Ze onderzoeken en 
benoemen de verschillen tussen een 
democratie en een dictatuur.
- Opdracht 2 kunnen leerlingen zelf-
standig maken. Ze denken na over het 
waarom van de scheiding der machten.
- Opdracht 3 laat leerlingen argumenten 
verzamelen bij een drietal stellingen. 
Deze stellingen kunnen vervolgens ook 
klassikaal besproken worden.
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 27-29: Botsende rechten. Grond-
wet: rechten en plichten
De grondwet is een belangrijke basis 
van ons democratisch bestel. 

- Houd ter introductie een open filoso-
fisch gesprek over regels. Ze zorgen 
ervoor dat samenleven mogelijk is. 
Verwijs nog even naar het eerder artikel 
over rechten en plichten aan het begin 
van dit magazine. Maar regels kunnen 
het samenleven ook moeilijk maken, 
omdat ze met elkaar kunnen botsen. 
- Lees de tekst bij ‘Start’ en bespreek de 
vragen die aan het slot ervan gesteld 
worden. 
- Lees vervolgens de rest van het artikel 
en controleer of de leerlingen de tekst 
begrijpen. Bovenaan pagina 28 staat 
dat D66 een wetsvoorstel heeft gedaan. 
Vraag de leerlingen waarom juist een 
partij als D66 dit heeft voorgesteld. 
Verwijs eventueel naar het artikel 
‘Ideologieën’ op bladzijde 28 van WHY 
Magazine Toekomst.
- Op Schooltv vind je verschillende 
filmpjes over de grondwet. Je kunt ter 
verduidelijking en extra uitleg er wat 
van laten zien, afhankelijk van welk 
aspect je verder wilt belichten.
- Laat leerlingen eerst zelf nadenken 
over opdracht 1, naar aanleiding van 
het voorbeeldverhaal bij ‘Start’. Houd 
vervolgens een klassengesprek over 
deze vraag.
- Voor opdracht 2 onderzoeken leer-
lingen in een groepje van vier wel-
ke grondrechten zij het belangrijkst 
vinden. Ze presenteren hun ‘top 10’ aan 
de klas. Vergelijk de overeenkomsten 
en verschillen tussen de groepjes. Ten 
slotte kan dit vergeleken worden met 
de grondwet.

27

Tekst: Nienke Moolhuizen

Botsende rechten
GRONDWET: RECHTEN EN PLICHTEN

     
 

  Sinds 2001 kunnen in Nederland mannen met mannen 
 en vrouwen met vrouwen trouwen. Nederland was het eerste 
land in de wereld waar dit kon. Groot feest voor iedereen! Nou ja, 
voor bijna iedereen. Om te trouwen heb je niet alleen een bruids-
paar nodig, maar ook een ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of 
zij maakt het huwelijk officieel geldig. Een aantal gelovige ambtena-
ren van de burgerlijke stand weigerde om homostellen te trouwen. 
Volgens hun geloof kan er alleen een huwelijk gesloten worden 
tussen mannen en vrouwen. Mogen deze ambtenaren weigeren om 
homostellen te trouwen, vanwege de vrijheid van godsdienst? Of 
mogen 'weigerambtenaren' dat niet, omdat we in Nederland 
      niemand mogen discrimineren en iedereen gelijke rechten heeft?

Start

v

De grond is de bodem waar je op 
staat. En zo is de Grondwet de bo-
dem voor de wetten in Nederland. 
De grondwet noemt de rechten en 
plichten waar iedereen zich aan 
moet houden. Iedereen. Dus niet 
alleen jij en je ouders en je leraren, 
maar ook de koning, de ministers 
en ambtenaren. Iedere nieuwe wet 
die bedacht wordt, moet passen bij 
de Grondwet. 

}}
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De basis van alle wetten
De eerste Grondwet in Nederland 
werd in 1798 gemaakt. De laatste 
wijziging was in 1983. Met deze 
wijziging werd onder andere de 
doodstraf afgeschaft en werd er een 
artikel opgenomen over ‘de on-
aantastbaarheid van het lichaam’. 
Iedereen heeft het recht om zelf te 
bepalen wat er met zijn lichaam ge-
beurt, al zijn daar ook uitzonderin-
gen op. De politie mag bijvoorbeeld 
controleren of je iets in je zakken 
hebt wat niet mag. De Grondwet 
kan niet makkelijk veranderd wor-
den. Het parlement (dus de Eerste 
én de Tweede Kamer) moet met 
een tweederdemeerderheid ermee 
instemmen. Vervolgens moeten er 
verkiezingen komen en het nieu-
we parlement moet ook weer met 
tweederdemeerderheid voor de 
wijziging zijn. Door de verkiezin-
gen hebben alle burgers ook hun 

28
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1.  Welk grondrecht uit het voorbeeldverhaal weegt volgens 

jou zwaarder? De vrijheid van godsdienst of het verbod op 
discriminatie? Leg je antwoord goed uit. 

2.   In de tekst worden voorbeelden genoemd van grondrech-
ten. Ga naar whymagazine.nl voor een lijst met grondrech-
ten. 
a. Maak met een groepje van vier een top 10 van grondrechten. 
Welke grondrechten vinden jullie het belangrijkst? 
b. Presenteer jullie top 10 voor de klas. 
c. Leg daarbij uit waarom jullie deze 10 gekozen hebben. 
d. Zijn er grote verschillen met andere groepjes? Welk artikel heeft 
iedereen gekozen? En welke artikelen zouden met elkaar kunnen 
botsen? 
e. Vergelijk de grondrechten die je gekozen hebt met de grond-
rechten die in de grondwet staan (zie whymagazine.nl) Wat zijn de 
belangrijkste verschillen?

3. Lees bron 1. Ga naar amnesty.nl en lees de petities die je 
kunt ondertekenen. Welke actie van Amnesty spreekt je het 
meest aan? 
Zou je een handtekening zetten hiervoor? Waarom wel/niet?

•

}

kunnen geven over de verande-
ringen. Dit is een extra zekerheid 
om de Grondwet te beschermen. 
Niet vreemd als je bedenkt dat de 
grondwet de basis is van alle ande-
re wetten. 

Artikel 1
In het eerste hoofdstuk van de 
grondwet staan onze grondrechten. 
Deze worden ook wel mensenrech-
ten genoemd. Ze beschermen de 
burgers tegen de overheid en tegen 
elkaar. (Zie ook bron 1.) Vrijheid 
van meningsuiting is bijvoorbeeld 
een grondrecht. En ook vrijheid 
van godsdienst. In artikel 1 van de 
Grondwet staat: ‘Allen die zich in 
Nederland bevinden, worden in 
gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke ge-
zindheid, ras, geslacht of op welke 
grond dan ook, is niet toegestaan.’ 
In gewoon Nederlands: In Neder-
land behandelen we iedereen op 
dezelfde manier. Natuurlijk alleen 
als de situaties hetzelfde zijn of 
heel veel op elkaar lijken. Discrimi-
natie mag niet.

Botsen
Grondrechten kunnen soms bot-
sen, dat zag je al in het verhaal van 
de ‘weigerambtenaren’ bij ‘Start’. 
Soms gebeurt dat ook met de vrij-
heid van meningsuiting. Dat is een 
belangrijk recht, maar betekent dat 
dat je alles mag zeggen wat je wilt? 
In 2014 werd een Utrechtse school-
conciërge ontslagen, omdat hij 
gezegd zou hebben dat ‘alle Marok-
kanen liegen.’ Dat is discriminatie, 
en dat mag niet. Ander voorbeeld: 
het recht op privacy is ook een 
grondrecht. Dat betekent onder an-
dere dat je telefoongesprekken niet 
afgeluisterd mogen worden. Soms 
doet de politie dat toch, omdat het 
helpt om misdaden op te lossen. 
Nog een voorbeeld: de vrijheid van 

vergadering en betoging is ook een 
grondrecht. Je mag met een groep 
mensen bij elkaar komen om je 
mening te laten horen. In 2018 was 
daar veel discussie over. Mag je 
demonstreren tegen Zwarte Piet bij 
de intocht van Sinterklaas? En mo-
gen anderen daar dan weer tegen-
over gaan staan om hun mening te 
roepen?
Als grondrechten botsen, dan be-
paalt de rechter welk grondrecht het 
zwaarste weegt. 

Weigerambtenaren
Bij 'Start' ging het om de vrijheid 
van godsdienst tegenover het ver-
bod op discriminatie. Als er in een 

gemeente alleen maar ‘weiger-
ambtenaren’ zouden werken, dan 
zou een homostel daar niet kun-
nen trouwen. In de praktijk komt 
dat eigenlijk niet voor. Toch heeft 
D66 in 2014 een wetsvoorstel 
gedaan: ambtenaren die op dit 
punt gewetensbezwaren hebben, 
worden niet langer benoemd. 
De christelijke partijen waren fel 
tegen dit wetsvoorstel. Maar D66 
vond dat ambtenaren neutraal 
moeten zijn en geen onderscheid 
mogen maken. Iedereen mag 
gewetensbezwaren hebben, maar 
een ambtenaar moet in de eerste 
plaats de wet uitvoeren. Het wets-
voorstel is aangenomen. 

 
    

Amnesty International
Een organisatie die voor de men-
senrechten opkomt is Amnesty 
International. Het symbool van 
Amnesty is een kaars met prik-
keldraad en dit staat voor hun 
motto: ‘Het is beter een kaars 
aan te steken, dan de duisternis 
te vervloeken’. Ze verzetten zich 
tegen onrecht. Het afschaffen van 
de doodstraf, openstaan voor hu-
welijken van hetzelfde geslacht en 
de vrijheid van meningsuiting zijn 
zaken waar Amnesty zich voor
       inzet. 

BRON 1

Stop
Aan het eind van dit artikel kun je 
de volgende vragen beantwoorden:
Wat is de Grondwet?
Welke grondrechten zijn er?
Welke vind je het belangrijkst?
Hoe kan de Grondwet gewijzigd 
worden?
Hoe kunnen grondrechten botsen?
Kun je een voorbeeld noemen?

w
w

w

w
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31Scheiding van de machten
TRIAS POLITICA

 
      
  

	 Sander	Dekker	is	minister	voor	Rechtsbescherming.	Hij	
 wil dat mensen die werken voor Nederland, zoals ambu-
lancepersoneel, agenten, brandweerlieden en docenten, beter 
beschermd	worden	door	de	wet.	Hij	noemt	het	voorbeeld	van	
een	agent	die	tegen	zijn	hoofd	werd	getrapt.	Omdat	hij	een	helm	
droeg,	viel	zijn	letsel	wel	mee.	De	dader	kreeg	toen	van	de	rechter	
een	taakstraf.	Veel	te	weinig,	volgens	Dekker.	Hij	wil	dat	er	gevan-
genisstraffen	komen	voor	mensen	die	geweld	plegen	tegen	hulp-
verleners.	Wat	voor	straf	een	dader	krijgt,	is	uiteindelijk	de	beslis-
sing van de rechter. Mag Sander Dekker een rechter wel vertellen 
wat	voor	soort	straffen	hij	moet	uitdelen?

Start

Tekst: Peter de Jong

30

Hieronder zit koning Archibald. Hij 
leefde in de 15e eeuw. Hij maakte de 
wetten in zijn land, en voerde ze zelf 
uit. Waren er conflicten? Dan speelde 
hij voor rechter. Zo had hij alle macht 
in handen. Nu kan dat niet meer. Dat 
komt door de ‘scheiding der machten’. 

}

Deze scheiding der machten wordt 
ook wel de trias politica genoemd. 
Het gaat over de scheiding van de 
wetgevende macht, de uitvoeren-
de macht en de rechtsprekende 
macht. Dit idee komt bij de Franse 
filosoof Montesquieu (1689-1755) 
vandaan. Hij vond dat het beden-
ken, het uitvoeren en het oordelen 
aan de hand van wetten niet door 
dezelfde personen gedaan kunnen 
worden. Zo wilde hij zorgen dat de 
burgers in een land meer vrijheid 
hadden, en niet afhankelijk waren 
van één alleenheerser. 

}}

v
Wetgevende macht
Een van de machten binnen de trias 
politica is de wetgevende macht. 
Deze maakt de wetten. In Neder-
land bestaat deze uit het parlement 
(de Eerste en Tweede Kamer) en de 
regering. De regering doet de mees-
te wetsvoorstellen. Het parlement 
moet die wetten vervolgens goed-
keuren. De Tweede Kamer kan zelf 
ook een wetsvoorstel maken, maar 
doet dat niet vaak. 
De partijen die de regering steunen, 
gaan vaak akkoord met wetsvoor-
stellen van de regering. De partij-
en die niet mee regeren, vormen 
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samen de oppositie. Zij zijn vaak 
kritischer over de plannen van de 
regering. 

Uitvoerende macht
De uitvoerende macht bestaat uit 
de regering (de koning en alle mi-
nisters). Zij hebben de leiding over 
de ministers en ambtenaren die 
de wetten uitvoeren. De regering 
moet zich aan de wet houden die de 
wetgevende macht bedacht heeft. 
Het parlement controleert dat. Als 
de regering haar werk niet goed 
doet, dan kan het gebeuren dat de 
regering moet opstappen. 

Rechterlijke macht
De rechterlijke macht heeft als 
taak om te beoordelen of iemand 
zich wel of niet aan de wet heeft 
gehouden. Dit wordt gedaan door 
de rechters. Ze kijken daarvoor 
naar de wet, naar verdragen 
en naar gewoonten en uitspra-
ken uit eerdere rechtszaken. De 
uitvoerende macht kan iemand 
verdenken van het overtreden 
van de wet, maar de rechter moet 
uiteindelijk beoordelen of dit echt 
is gebeurd. 

Wetgevende macht Uitvoerende macht

Rechterlijke macht

 
      
  

•
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Democratie vs. dictatuur
Tussen een dictatuur en een democratie bestaan grote verschillen. 
Hier zie je overzichtelijk wat de belangrijkste verschillen zijn. 

Stop

}

BRON 1

Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat is de trias politica? Uit welke drie 
machten bestaat die? 
Waarom is het zo belangrijk dat de 
machten in een land gescheiden zijn?
Wat zijn de belangrijkste verschillen 
tussen een democratie en een dicta-
tuur? 

w

w

w

Democratie en dictatuur
Waarom is het nou zo belangrijk om 
deze machten te scheiden, en te zor-
gen dat mensen niet op elkaars plek 
gaan zitten? Het is belangrijk voor 
de balans. In dit systeem controle-
ren de machten elkaar en kunnen ze 
niet voor eigen rechter spelen. De 
wetgevende macht bepaalt niet of 
iemand schuldig is en een rechter 
maakt niet zelf zijn wetten. Zo is 
men afhankelijk van elkaar en dit 

zorgt voor een samenleving waar-
in minder kans is op onrecht. Dat 
is belangrijk in een democratie. 
Nederland is een parlementaire 
democratie. Dit betekent dat de 
burgers van het land via het parle-
ment invloed hebben op het beleid. 
We kiezen dus met elkaar een aan-
tal mensen uit die namens ons het 
beleid maken en goedkeuren. 
In een dictatuur is dit anders. Hier 
is slechts één persoon of een klein 

groepje mensen aan de macht. Die 
bepaalt wat de wetten zijn en wie 
zich niet aan de wet houdt. Zo krij-
gen deze mensen erg veel macht en 
kan er machtsmisbruik ontstaan. Dit 
zorgt voor onrecht en onveiligheid 
voor de burgers van het land. (Zie 
bron 1.)

Democratie 
Vrije burgers mogen hun eigen 
keuzes maken.
Politieke grondrechten zorgen 
ervoor dat je mag stemmen op 
wie je wilt.
Politie en leger zijn beperkt en 
mogen niet zomaar optreden.
De rechtspraak is onafhankelijk.
Er is persvrijheid.

Dictatuur
Mensen zijn beperkt in de 
keuzes die ze kunnen maken.
Er is weinig of geen politieke 
vrijheid.
De overheid zet regelmatig 
geweld in om aan de macht te 
blijven.
Er zijn geen vrije verkiezingen
Rechters steunen de machtheb-
bers.
Er is censuur bij de pers.

w

w

w

w
w

w

w

w

w

w

1.   Lees bron 1 goed door en beantwoord de 
volgende vragen:  
a. Wat is het grootste verschil tussen een demo-
cratie en een dictatuur? 
b. Schrijf bij elk kenmerk van de democratie op 
hoe jij hiermee te maken hebt. 
c. Ga op internet op zoek naar drie landen waar 
een dictator aan de macht is. 
d. Schrijf bij elk van deze landen op hoe je de 
kenmerken van een dictatuur daar terugziet.  
e. Kijk goed naar de foto's op p. 32 en p. 33. 
Schrijf bij iedere foto of deze beelden passen bij 
een democratie of bij een dictatuur. 

2.  Lees de tekst bij ‘Start’. Hier zien we dat 
een minister uitspraken doet over de straf-
fen die een rechter uitdeelt. We hebben in 
het artikel gezien dat de machten geschei-
den zijn. 
a. Tot welke macht behoort de minister? 

b. Wie maakt de wetten en bij welke macht horen 
zij? 
c. Mag de minister uitspraken doen over de ma-
nier waarop de rechter straft? 
d. Wat is het gevaar als de verschillende machten 
elkaars taken overnemen?

3.  Geef je mening over de volgende stellingen. 
Schrijf je antwoord op en geef minimaal 
drie argumenten voor je mening.  
a. Politici mogen zich niet bemoeien met een 
rechtszaak als deze nog in behandeling is bij een 
rechter. 
b. De politie mag je via sociale media volgen om 
te zien of je geen wetten overtreedt. 
c. Het is belangrijk om burgers mee te laten 
denken over een straf. Het is daarom belangrijk 
dat ook burgers meebeslissen over de vraag of 
iemand schuldig is.
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Blz. 36 & 37: Scheiding kerk en staat. 
Mag je geloven in de politiek?
De scheiding van kerk en staat zorgt er-
voor dat beide invloedssferen geschei-
den blijven. 

- Lees de tekst bij ‘Start’ en het vervolg 
van het artikel.
- Praat met elkaar door over de ver-
schillen tussen Nederland en de andere 
genoemde landen. Waarom zie je in 
sommige Nederlandse scholen of zie-
kenhuizen wel religieuze symbolen? Is 
dat een probleem? Mogen in Nederland 
rechters een hoofddoek of keppeltje 
dragen? (Zie: https://www.rechtspraak.
nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/
Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Pagi-
nas/College-voor-mensenrechten-recht-
bank-mocht-sollicitante-met-hoofd-
doek-niet-afwijzen.aspx) En hoe zit dat 
met agenten? Wat heeft dat te maken 
met de scheiding tussen kerk en staat? 
Of hebben zij ook het recht om te laten 
zien welk geloof zij hebben (vrijheid 
van godsdienst)?
- Bron 1 geeft de bede die de koning 
uitspreekt na het voorlezen van de 
Troonrede. Waarom mag hij dat doen? 
Laat leerlingen eventueel uitzoeken of 
alle parlementsleden tevreden zijn met 
die bede.
- Opdracht 1 is een groepsopdracht.
- Opdracht 2 geeft acht uitspraken. Leer-
lingen overleggen in tweetallen wat wel 
en wat niet mag en waarom dat zo is. 
Je kunt er eventueel een aantal nabe-
spreken. 
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 34 & 35: Wat mag de koning wel en 
niet? Macht van het koningshuis.
De rol van onze koning is hoofdzakelijk 
ceremonieel. Heeft hij dan helemaal 
geen macht?

- Lees de tekst bij ‘Start’ en het vervolg 
van het artikel. 
- Het Schooltv-filmpje ‘Waarom is Ne-
derland een koninkrijk’ (https://schooltv.
nl/video/waarom-is-nederland-een-ko-
ninkrijk-prins-willem-wordt-ko-
ning-der-nederlanden/) legt uit sinds 
wanneer Nederland een koninkrijk is en 
hoe dat zo is gekomen.
- Lees bron 1. Hoe is de stemming in de 
klas? (= ook opdracht 2).
- Opdracht 1 kunnen leerlingen zelfstan-
dig maken. 
- Opdracht 2 laat leerlingen onderzoe-
ken hoe populair het koningshuis in de 
klas is.
- Opdracht 3 kunnen leerlingen zelf-
standig uitvoeren, maar bespreek 
eerst klassikaal wat een republiek is en 
vervolgens wat voor organisatie het 
Republikeins Genootschap is. 
- Opdracht 4 kunnen leerlingen zelf-
standig maken. Eventueel klassikaal 
nabespreken.
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

34

35

 
      
  

1.  Beantwoord de volgende vragen:  
a. Hoeveel landen hebben nog meer een koning(in) als staatshoofd? 
Ga op internet op zoek naar het antwoord en noem er minimaal vijf.  
b. Wat voor staatshoofden heb je nog meer, naast een koning(in)? 
c. Waarom zit de koning wel in de regering, maar niet in het kabinet? 
d. Waarom schrijft de koning de troonrede niet zelf?

2.   Hoe populair is het koningshuis in jullie klas?  
a. Wie is er enthousiast over het koningshuis? Turf het aantal  
leerlingen.  
b. Wat voor rapportcijfer zouden jullie koning Willem-Alexander en 
koningin Máxima geven? Bereken het gemiddelde cijfer.  
c. Komen deze cijfers overeen met die uit bron 2?

3.  Lees bron 2.  
a. Vind jij het terecht dat wij als samenleving betalen voor het ko-
ningshuis? Waarom wel of niet? 
b. Waarom zou het Republikeins Genootschap de kosten van het 
koningshuis hebben uitgezocht? 

4.  Lees de tekst bij ‘Start’. Mag de koning(in) in Nederland ook 
een wetsvoorstel niet goedkeuren? Wat gebeurt er dan? Ga 

op internet op zoek naar het antwoord. 

Stop
Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Hoeveel macht heeft de koning in Nederland?
Wat zijn de belangrijkste functies van de koning?
Wat is een constitutionele monarchie? 
Wat gebeurt er allemaal op Prinsjesdag?

w

Nederland is een monarchie of 
koninkrijk. Dat wil zeggen dat de 
koning het staatshoofd is. Sinds 30 
april 2013 is koning Willem-Alexan-
der de koning van Nederland. Hij 
volgde toen zijn moeder koningin 
Beatrix op. Zo zal het ook gaan als 
koning Willem-Alexander afstand 
doet van de troon. Het koning(in)- 
schap gaat dan over op zijn eerste 
kind, in dit geval zijn dochter prin-
ses Catharina-Amalia. 

Wat doet de koning?
De koning is al lang niet meer de 
baas van het land. Zijn macht is 
beperkt. Nederland is namelijk een 
constitutionele monarchie. Dat be-
tekent dat de positie van de koning 
en zijn opvolging zijn geregeld in 
de Grondwet. Officieel benoemt de 
koning bijvoorbeeld de ministers 
en staatssecretarissen, maar zijn 
besluiten worden altijd meeon-
dertekend door een minister. Dat 
gebeurt ook bij wetten. 

•
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 Op 3 april 1990 had België één dag lang geen koning. 
	 De	abortuswet	werd	namelijk	ingevoerd.	Daarin	stond	dat	
abortus	in	‘noodsituaties’	legaal	zou	worden.	De	diepgelovige	
koning	Boudewijn	moest	de	wet	alleen	nog	ondertekenen.	Maar	
dat	wilde	hij	niet.	Hij	had	grote	problemen	met	abortus,	en	was	
dus	tegen	de	wet.	Maar	zonder	zijn	handtekening	werd	de	wet	niet	
ingevoerd.	Daarom	besloten	de	regering	en	de	koning	samen	dat	
koning	Boudewijn	tijdelijk	zou	aftreden.	Hierdoor	mocht	de	rege-
				ring	de	abortuswet	zelf	ondertekenen,	en	kwam	de	wet	er	alsnog.	

Wat mag de koning wel en niet?
MACHT VAN HET KONINGSHUIS

Start

Tekst: Jerina Kreuning

Net zoals België heeft Nederland 
een koning die wetten mag onder-
tekenen. Toch is zijn macht beperkt. 
Het koningschap is vooral een cere-
moniële functie. Wat mag de koning 
allemaal wel en wat niet doen?

}}

Prinsjesdag
Op de derde dinsdag van septem-
ber speelt de koning een grote rol. 
Dan is het Prinsjesdag. Op deze 
dag leest de koning de troonrede 
voor in de Ridderzaal. De ministers 
hebben deze geschreven. In de 
troonrede legt de regering uit wat 
ze het komende jaar gaat doen. 
Later die dag gaat de minister van 
Financiën naar de Tweede Kamer. 
Daar overhandigt hij de miljoenen-
nota aan de Kamervoorzitter. Hierin 
staan de kosten van alle regerings-
plannen. 

Nederland promoten
In Nederland heeft de koning dus 
niet zoveel macht. Maar onbe-
langrijk is hij zeker niet. Zo legt hij 
werkbezoeken af om Nederland te 
promoten in het buitenland en legt 
hij contacten met bedrijven. Hij 
ontvangt andere staatshoofden. In 
Nederland heeft hij vooral een sa-
menbindende rol. Bij grote rampen 
spreekt hij het volk toe. En natuur-
lijk viert het hele land zijn verjaar-
dag tijdens Koningsdag. 

BRON 1

BRON 2

Populair?
Jongeren tussen de 18 en 34 zijn 
minder enthousiast over het ko-
ningshuis dan een aantal jaar 
geleden. In 2007 was 70% van de 
jongeren nog enthousiast over het 
koningshuis, in 2018 nog maar 55%. 
Mogelijk spelen de hoge kosten 
die het koningshuis met zich mee-
brengt een rol. In 2019 krijgen de 
Oranjes in totaal 8,4 miljoen euro 
uitgekeerd. Toch scoorden de ko-
ning en de koningin nog een prima 
rapportcijfer. Willem-Alexander 
kreeg een 7,5 en zijn vrouw Máxima 
een 8. 
Bron: RTL Nieuws
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Wat kost dat?
Het Koningshuis kost de samenle-
ving een hoop geld. In de officiële 
begroting staat 42 miljoen. Daarvan 
worden het salaris van Willem- 
Alexander, Máxima en Beatrix, hun 
reiskosten en het onderhoud van 
hun paleizen betaald. Maar waar-
schijnlijk kost het koningshuis veel 
meer. Het Republikeins Genoot-
schap kwam uit op 345,5 miljoen. 
Zij rekenden ook de beveiliging 
mee en de dure werkbezoeken. Ook 
hoeft het koningshuis geen belas-
ting te betalen. 
Bron: RTL Nieuws
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Stop Aan het eind van dit artikel kun je de 
volgende vragen beantwoorden:
Wat betekent het dat de kerk en de 
staat gescheiden zijn van elkaar?
Waarom hoeven geloof en politiek 
niet los van elkaar te staan?
Wat is het verschil tussen de schei-
ding van kerk en staat en van geloof 
en politiek?
Wat is een theocratie?

w

w

w

1.  Het Leger des Heils is een christelijke or-
ganisatie. Zij geeft onder andere hulp aan 
dak- en thuislozen, eenzame ouderen en 
aan mensen die in de gevangenis hebben 
gezeten. Ze krijgt hiervoor ook geld van de 
regering. 
a. Onderzoek hoe het Leger des Heils omgaat met 
mensen die niet christelijk zijn. 
b. Bespreek met een groepje wat dit met de 
scheiding tussen kerk en staat te maken heeft.

2.  Lees het lijstje dat hieronder staat. Overleg 
met elkaar of dit wel of niet mag en waar-
om dat zo is.  
a. De burgemeester van een stad is het niet 
eens met de preken die een dominee in een kerk 
houdt. Zij vindt dat de dominee ontslagen moet 
worden. 

b. Moslims zamelen geld in voor de bouw van 
een nieuwe moskee. De regering van Saoedi- 
Arabië schenkt ook een flink bedrag. 
c. Een parlementslid wil in de Tweede Kamer iets 
zeggen over een nieuwe wet. Voordat hij dat doet 
zegt hij: ‘Laten we samen bidden.’  
d. Een rechter wil tijdens een rechtszaak een ket-
ting met een kruisje dragen. 
e. Een rechter wil op een feestje van haar dochter 
een ketting met een kruisje dragen. 
f. Een burgemeester gaat elke zondag naar de 
kerk. 
g. Een burgemeester gaat elke zondag met zijn 
ambtsketting om naar de kerk. 
h. Een minister wil een wet maken waarin staat 
dat er geen kerkklokken meer mogen luiden. 
‘Kerkklokken horen niet in de publieke ruimte,’ 
zegt hij. 

Scheiding kerk en staat
MAG JE GELOVEN IN DE POLITIEK?

 
      
  

 In 2009 wilde het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes 
	 de	jeugdzorg	in	die	wijk	verbeteren.	De	organisatie	Youth 
for Christ	kwam	met	een	goed	voorstel	en	zij	kreeg	het	contract.	
Toen	dat	bekend	werd,	kwam	er	enorm	veel	protest.	Youth for Christ 
wil	‘jongeren	in	contact	brengen	met	Jezus	Christus’,	zo	zeggen	
ze	zelf.	Kunnen	zij	dan	wel	jeugdzorg	aan	iedereen	geven?	Ook	
aan	moslims?	Of	moet	je	je	dan	eerst	bekeren	voor	je	hulp	kunt	
krijgen?	Als	je	voor	Youth for Christ	wilt	werken,	moet	je	zelf	chris-
telijk	zijn.	Betekent	dat	dan	dat	álle	medewerkers	van	de	jeugdzorg	
in	dat	stadsdeel	christelijk	moeten	zijn?	En	is	het	wel	oké	als	de	
gemeente	geld	geeft	aan	een	christelijke	organisatie?

Start

Tekst: Hilde van Halm

}

Scheiding kerk en staat
In Nederland staan de kerk en de 
staat los van elkaar. Kerken, mos-
keeën of synagogen krijgen geen 
subsidie van de regering. De gelo-
vigen moeten daar zelf geld voor 
bij elkaar brengen. De regering kan 
niet zeggen wie er dominee of pas-
toor moet worden. En omgekeerd 
hebben ze geen invloed op wie er in 
het parlement of de regering komt. 
De kerk (en dus ook de tempel, 
de synagoge en de moskee) en de 
staat mogen zich niet met elkaar 
bemoeien. Dit wordt de scheiding 
tussen kerk en staat genoemd. 

Geloof en politiek
Dit wil niet zeggen dat geloof en 
politiek ook helemaal los van elkaar 
moeten zijn. Het CDA, de CU en 
de SGP zijn bijvoorbeeld christelij-
ke politieke partijen. In Den Haag 

zit de partij Islam Democraten in 
de gemeenteraad. Dat is allemaal 
geen probleem. Voor je politieke 
overtuiging mag je inspiratie halen 
uit je geloof. Dat komt omdat er in 
Nederland vrijheid van godsdienst 
en vrijheid van meningsuiting is. 
Het christelijk geloof kom je bijvoor-
beeld ook tegen in de troonrede, die 
de koning op Prinsjesdag uitspreekt. 
Die eindigt met een soort gebed. 
(Zie bron 1.) 

Andere landen
Niet alle landen kennen een schei-
ding tussen kerk en staat. In Iran, 
bijvoorbeeld, zitten de religieuze 
leiders in de regering. Dit wordt een 
theocratie genoemd. Daarin hebben 
de godsdienstige leiders de macht. 
Wetten zijn vaak gebaseerd op de 
Bijbel of de Koran of een ander 
heilig boek. In Frankrijk en Portugal 

is de scheiding strenger dan bij ons. 
Daar staat in de wet dat er in de 
publieke ruimte (dus bijvoorbeeld 
in scholen, ziekenhuizen of ge-
meentehuizen) geen enkel religieus 
symbool mag zijn. Er mag dus geen 
kruisbeeld aan de muur hangen. 
Politieagenten mogen geen hoofd-
doek of tulband dragen. Engeland 
en Denemarken hebben een staats-
godsdienst: een officiële godsdienst 
van het land. 

Bede
Aan het eind van de Troonrede 
wenst de koning de parlementsle-
den veel succes toe met hun werk. 
Hij zegt tot slot: ‘U mag zich daarbij 
gesteund weten door het besef dat 
velen u wijsheid toewensen en met 
mij om kracht en Gods zegen voor u 
bidden.’

BRON 1

Wie betaalt de bouw van 
deze moskee?

Mag zij een ketting met 
een kruisje dragen?

Mogen deze 
klokken wel luiden?

Kun je hen vragen
 eerst 

samen te bidden? w

Worden hier ook 
niet-christenen geholpen?

•



10 - Opdracht 2 gaat in op bron 1, het 
filmpje dat de SP maakte over ‘Hans 
Brusselmans’. Leerlingen kunnen de 
opdracht zelfstandig maken of in twee-
tallen bespreken.
- Opdracht 3 gaat over de betrouwbaar-
heid van sociale media, waaraan een 
klassikaal debat is verbonden.
- Opdracht 4 gaat over een nieuwsbe-
richt uit de Telegraaf. Leerlingen kunnen 
deze opdracht zelfstandig maken. 
- Opdracht 5 laat leerlingen onderzoe-
ken wat de regels zijn voor persvrijheid 
in Nederland. Deze opdracht kunnen de 
leerlingen zelfstandig maken.
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 44-47: De macht van geld. Wie 
betaalt, bepaalt!
Als je geld hebt, dan heb je macht. 
Maar is er ook iemand die die macht 
controleert en bij kan sturen?

Het artikel beschrijft o.a. de commotie 
rondom de dividendbelasting. Dat is 
best een lastig onderwerp. Lees het 
artikel dan ook bij voorkeur klassikaal 
door, zodat je extra uitleg kunt geven 
als dat nodig is.

- Laat leerlingen eerst de bedrijfsnamen 
schrijven bij de afbeeldingen op bladzij-
de 44 en 45. Leg aan de hand daarvan 
uit wat multinationals zijn.
- Lees de tekst bij ‘Start’ en het vervolg 
van het artikel. Sta even stil bij het 
verschil in de hoeveelheid geld (linker-
kolom bladzijde 45). Betekent dat iets 
voor het verschil in macht? 
- Lees bron 1 en laat leerlingen op-
dracht 1 maken.

Blz. 38 & 39: Dit wil ik (niet)! Hoe oefen 
je invloed uit? 
Hoe laat je merken dat je het ergens 
niet mee eens bent? Zes manieren om 
je invloed te doen gelden.

- Lees over de zes vormen van invloed 
uitoefenen.
- Verwijs naar het artikel aan het begin 
van dit magazine over rechten en plich-
ten en de definitie van macht die daar 
gegeven is. Wie heeft hier de macht?  
- Bespreek welke vormen door de 
leerlingen ingezet kunnen worden. 
Voor welke onderwerpen zouden ze dat 
willen doen? Hebben ze het gevoel dat 
ze invloed kunnen uitoefenen? Waarom 
wel of niet? Wat zouden ze nog nodig 
hebben om wél dat gevoel te krijgen?
- Punt 5 is ook klassikaal te realiseren. 
Is er een onderwerp dat de leerlin-
gen bezighoudt? Naar wie zouden ze 
hierover een mail kunnen schrijven? 
Bespreek dit met elkaar, stel de mail op 
en verstuur hem.

Blz. 40-43: Hoe werken de media? De 
macht van de pers.
De persvrijheid is een van de pijlers 
van een parlementaire democratie. 

- Lees de tekst bij ‘Start’. 
- Lees de inleiding en verwijs naar het 
artikel op pagina 20 t/m 23 en de rol 
van de Grote Donorshow in het debat. 
- Lees het vervolg van het artikel.
- Controleer of de leerlingen de tekst 
begrijpen.
- Lees bron 1, bekijk het bijbehorende 
filmpje en bespreek bron 2.
- Opdracht 1 laat leerlingen nadenken 
over verschillende doelgroepen van 
diverse tijdschriften en omroepen.

Hoe oefen je invloed uit?
DIT WIL IK (NIET)!

38

 
      

 
      

	 	Democratie	betekent	letterlijk:	Het	volk	regeert.	Dat	is	
	 allemaal	mooi	en	aardig,	maar	veel	mensen	kunnen	toch	het	
gevoel	hebben	dat	ze	helemaal	niks	besturen.	Ze	denken	dat	ze	hele-
maal	geen	invloed	hebben.	Toch	is	dat	niet	waar.	Er	zijn	allerlei	ma-
nieren	waarop	je	je	je	mening	kunt	laten	horen	en	waarop	je	mensen	
om	je	heen	kunt	verzamelen.	Zo	kun	je	soms	meer	bereiken	dan	je	
misschien	denkt.

38

Staken
Staken betekent dat je tijdelijk 
stopt met werken om een be-
paald doel te bereiken. In Neder-
land wordt soms gestaakt omdat 
mensen een hoger loon willen. Of 
omdat mensen vinden dat het te 
lang duurt voor ze met pensioen 
kunnen gaan. De stakingen zetten 
extra druk bij de onderhandelin-
gen tussen werkgevers en werk-
nemers.

Greta Thunberg, een middelbare 
scholier uit Zweden, maakt zich 
zorgen om het klimaat. Daarom 
staakt ze en blijft ze weg van 
school. Jongeren uit heel Europa 
volgen haar voorbeeld. Haar sta-
king heeft ervoor gezorgd dat de 
klimaatproblemen meer serieuze 
aandacht krijgen.

Tekst: Hilde van Halm

Start
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Demonstreren
In Hongkong gingen in juni 2019 
honderdduizenden mensen de 
straat op om te protesteren tegen 
de ‘uitleveringswet’ en tegen 
Carrie Lam, de hoogste bestuur-
der. Ze vinden dat het Chinese 
vasteland veel te veel invloed 
heeft op het eiland Hongkong. De 
wet werd uitgesteld.
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      Petitie
Iedereen kan een petitie, een 
handtekeningenactie, starten 
om aandacht te vragen voor een 
bepaald onderwerp dat je belang-
rijk vindt. Op www.petities.nl kun 
je makkelijk zo’n actie starten. De 
handtekeningen kun je overhandi-
gen aan de gemeente, de provin-
cie of de regering. Er is geen mi-
nimum aantal handtekeningen. Je 
hebt altijd recht op een antwoord. 
Een burgerinitiatief kan ervoor 

zorgen dat een onderwerp op de 
agenda van de Tweede Kamer 
wordt gezet. Hiervoor zijn mi-
nimaal 40.000 handtekeningen 
nodig.
Madeleijn van den Nieuwenhui-
zen beheert het Instagram-ac-
count Zeikschrift. Ze is een hand-
tekeningenactie gestart, omdat 
zij vindt dat er een standbeeld 
moet komen van Corry Tendeloo. 
Deze politica heeft zich ingezet 
voor de rechten van getrouwde 
vrouwen. 

 
      
Stemmen
Iedereen die 18 jaar of ouder is, 
mag zijn of haar stem uitbrengen. 
Er zijn verkiezingen voor de ge-
meenteraad, voor het parlement, 
voor de provinciale staten en voor
    het Europees Parlement.

De Franse demonstraties van 
‘de gele hesjes’ begonnen uit 
protest tegen de hoge brand-
stofprijzen. President Macron 
organiseerde vanwege de 
protesten o.a. een groot nati-
onaal debat, waarin de Franse 
bevolking kon meepraten over 
belangrijke onderwerpen als het 
klimaat en de koopkracht. Het 
debat leidde tot nieuw beleid.

 
      Lid worden 
Er zijn allerlei politieke partijen 
in Nederland. Van de meeste par-
tijen kun je vanaf je zestiende lid 
worden. Dan kun je meepraten 
over het beleid. Je kunt aangeven 
wat jij belangrijk vindt. Is er geen 
partij waar jij je thuis bij voelt? 
Dan kun je altijd nog je eigen 
partij oprichten. Je kunt je ook 
aansluiten bij een actiegroep, 
      zoals Amnesty of Greenpeace.

 
      
Vertel iedereen erover!
Is er een onverlichte fietstunnel 
bij jou in de buurt? Loopt bij een 
regenbui het hele schoolplein 
onder water? Ben je het niet 
eens met een uitspraak van een 
minister? Schrijf een e-mail! Je 
kunt naar de gemeente schrijven, 
of naar de minister – ze zijn ver-
plicht om je brief te behandelen 
en erop te reageren. 
Je kunt ook de media opzoeken. 
Schrijf een brief naar de krant, of 
naar een platform als Boos!. Wie 
weet krijgt jouw probleem zo veel 
aandacht.  

1
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41Hoe werken de media? 
DE MACHT VAN DE PERS

De media controleren organisaties 
en politici. En ze informeren ons over 
wantoestanden in de samenleving. 
Daarmee beïnvloeden ze ons den-
ken en onze mening. Ook hebben ze 
invloed op de politiek. Kijk maar naar 
het verhaal van Ján Kuciak. Of naar 
het verhaal van de Armeense tieners 
Lili en Howick, die na hun verschij-
ning bij het programma Pauw toch 
mochten blijven in Nederland. Media 
hebben een maatschappelijke func-
tie: ze zijn belangrijk voor de samen-
leving en de democratie. 

 
      
    In februari 2018 werd de Slowaakse journalist Ján Kuciak 
	 samen	met	zijn	verloofde	doodgeschoten.	Hij	deed	onderzoek	
naar	belastingfraude	door	Slowaakse	zakenmannen.	Zij	hadden	ook	
nog	eens	banden	met	de	regeringspartij.	Hij	kwam	erachter	dat	deze	
zakenmannen	belasting	ontdoken,	en	ontdekte	banden	tussen	de	
politiek	en	de	maffia.	Men	vermoedt	dan	ook	dat	Kuciak	is	vermoord	
vanwege	zijn	speurwerk,	en	om	wat	hij	bekend	zou	kunnen	maken.	
Na	de	moord	stapte	de	minister	van	Cultuur	op.	In	het	land	ontston-
den	grote	demonstraties,	en	ook	vanuit	Europa	kwam	veel	kritiek.	
										Uiteindelijk	moest	de	premier	aftreden.	

}

Tekst: Renee Pees
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Soorten media
Verschillende soorten media heb-
ben verschillende belangen, doelen 
en doelgroepen waar zij zich op 
richten. Een doelgroep is een groep 
mensen met dezelfde kenmerken 
en belangstelling waar een medi-
um zich op richt. Zo zijn er zenders 
die zich op jongeren richten. 

Naast verschillen in hun publiek, 
zijn er verschillen in de manier 
waarop diverse media hun nieuws 
brengen, en op welke onderwerpen 
zij focussen. 
Laten we ons eerst richten op de 
traditionele media: de kranten, tijd-
schriften en omroepen. Daaronder 
heb je populaire kranten. Zij richten 
zich meer op sensationeel nieuws, 
zoals sport, criminaliteit en show-
nieuws. Voorbeelden hiervan zijn 
De Telegraaf, het AD en de gratis 
krant Metro. Daarnaast zijn er kwa-

BRON 2

Wees niet bang
Op sociale media komen veel 
negatieve berichten voor, waar-
in mensen of complete bevol-
kingsgroepen opzettelijk worden 
gekwetst of belachelijk worden 
gemaakt. Dit gebeurt ook door 
politici. Campagneteams in Ame-
rika gaan tijdens de verkiezings-
strijd erg ver in het onderuitha-
len van hun tegenstander. Ook 
Nederlandse politieke partijen ge-
bruiken online media om andere 
partijen belachelijk te maken. Zo 
heeft de SP een filmpje gemaakt 
over ‘Hans Brusselmans’, waarbij 
deze Hans verrassend veel lijkt op 
PvdA’er Frans Timmermans, die 
tegenwoordig vicevoorzitter is 
van de Europese Commissie. Zie 
whymagazine.nl. 

BRON 1

liteitskranten. Dit zijn kranten die 
uitgebreide achtergrondinformatie 
geven bij het politiek en econo-
misch nieuws, zoals de Volkskrant, 
NRC en Trouw.

Ook op televisie en radio bestaat er 
een verschil. De zenders van de pu-
blieke omroep (NPO) worden in Ne-
derland betaald uit belastinggeld. 
Hun doel is om informatie te geven 
aan zo veel mogelijk Nederlanders, 
van alle doelgroepen. Daarnaast 
bestaan de commerciële omroepen. 
Zij maken uitzendingen met als 
doel om vooral geld te verdienen 
met hun uitzendingen. 

Tegenwoordig halen veel mensen 
hun informatie ook bij de nieuwe 
media, zoals via internet en sociale 
media. Met sociale media bedoelen 
we online media waar voorname-
lijk gebruikers onderling de inhoud 
bepalen, zoals Instagram, Facebook 
en Twitter. Omdat het voor iedereen 
heel makkelijk is om via deze media 
informatie te verspreiden, en dit 
ook anoniem kan, wordt hier ook 
sneller misbruik van gemaakt. Ook 
is er een stuk minder controle en 
kan iedereen een eigen boodschap 
de wereld insturen. (Zie bron 1.)

Voordat je iets plaatst op:

Doet het er toe?
Is het Eerlijk?
Is het Nodig?
Klopt het?

Is het Netjes?
Is het Aardig?

D:
E:
N:
K:

N:
A:

}

}

}

}
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  2.  Bekijk het filmpje van de SP dat wordt  

genoemd bij bron 1 op whymagazine.nl.  
a. Waarom heeft de SP dat filmpje gemaakt? Wat 
is het doel van het filmpje? En wat is de doel-
groep? 
b. Waarom zouden ze dit via sociale media heb-
ben gedeeld? 
c. Wat vind je zelf van het filmpje? 

3.  De sociale media hebben veel invloed op 
hun gebruikers en in de samenleving.  
a. Berichten, foto’s of filmpjes die veel gedeeld 
worden (‘viral’ gaan) kunnen veel mensen en hun 
mening beïnvloeden. Geef minstens twee actuele 
voorbeelden. 
b. Uit een onderzoek van nu.nl onder duizend 
mensen blijkt dat de meerderheid sociale media 
wantrouwt als nieuwsbron. Een grotere groep 
ziet media als kranten, televisie en nieuwsapps 
als betrouwbaar. Noem twee redenen waarom 
sociale media niet altijd even betrouwbaar wor-
den gevonden. 
c. Welke bronnen gebruik je zelf wanneer je zoekt 
naar informatie? Wat vind je zelf betrouwbare 
bronnen en welke onbetrouwbaar? Waarom? 
d. Bekijk bron 2. Sociale media kunnen ook versla-
vend werken. Houd een debat over de volgende 
stelling: 'Jongeren leren het beste omgaan met 
sociale media wanneer hun ouders meekijken.'

4.  Lees het nieuwsbericht uit de Telegraaf op 
whymagazine.nl. 
a. Noem één zin waarin de journalist van de Tele-
graaf (Jannes van Roermund) zijn mening geeft.  
b. Wat vind je van de uitspraak van Max Joling 
over zijn werk als journalist: ‘Ik ben privé subjec-
tief, en op mijn werk objectief’? Subjectief houdt 
in dat je iets bevooroordeeld bekijkt, dat je eigen 
mening meeweegt. Objectief betekent dat je je 
baseert op feiten en niet op meningen.

5.  Hoeveel persvrijheid is er in Nederland?  
Zoek op internet op wat de regels zijn over 
wat je wel en niet mag publiceren in Neder-
land. Wat zijn de grenzen aan persvrijheid in 
Nederland? Wat vind je daarvan?

1.  Media richten zich op verschillende groepen 
mensen. 
a. Voor welke doelgroep zijn onderstaande tijd-
schriften bedoeld? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bij welke omroepen horen de volgende logo's? 
Wat is de doelgroep van deze omroepen?

Betrouwbaar nieuws
Hoe weet je nou zeker dat het 
nieuws dat je leest, hoort of ziet be-
trouwbaar is? Dat het niet gaat om 
nepnieuws of manipulatie, waarbij 
feiten met opzet worden wegge-
laten of veranderd? Om hierachter 
te komen is het verstandig om op 
zoek te gaan naar de antwoorden 
op de volgende vragen:
1.    Wordt de nieuwsbron vermeld? 

Weet je waar het nieuws vandaan 
komt?

2.  Heeft de journalist de informatie 
uit het bericht gecontroleerd?

3.  Heeft de journalist alle mensen 
die genoemd worden in het 
bericht aan het woord gelaten? 
Oftewel, is er sprake van hoor en 
wederhoor?

4.  Komen er in het bericht alleen 
feiten voor (iets wat echt ge-
beurd is en kan worden bewe-
zen) en lees of hoor je niet de 
mening van de journalist?

5.  Is er sprake van onafhankelijke 
pers? Dit zijn journalisten die niet 
worden beïnvloed door anderen 
bij het publiceren van nieuws.

Als je al bovenstaande vragen met 
‘ja’ kan beantwoorden, is de kans 
groot dat je te maken hebt met 
betrouwbaar nieuws.

Omdat jongeren steeds meer ge-
bruikmaken van nieuwe media en 
steeds minder van traditionele me-
dia, proberen bedrijven en politieke 
partijen deze nieuwe media ook 
meer in te zetten om meer produc-
ten te verkopen of meer stemmen 
te krijgen. De nieuwe politieke par-
tijen Denk en Forum voor Democra-
tie (FvD) lijken daar heel succesvol 
in te zijn. 

Persvrijheid
Waar halen journalisten het nieuws 
vandaan? Ze gaan zelf op onder-
zoek uit, of gebruiken berichten van 
andere personen of organisaties 
(zoals van politici of posts op socia-
le media) of nemen nieuws van col-
lega’s of persbureaus over. Persbu-
reaus zijn bedrijven die nieuws uit 
binnen- en buitenland verzamelen 
en verspreiden. In Nederland be-

moeit de overheid zich niet met wat 
journalisten schrijven en zeggen. 
Ze hebben persvrijheid: de vrijheid 
om ongehinderd te kunnen publi-
ceren. Dat is niet overal zo. In twee 
derde van de landen wereldwijd is 
die vrijheid er niet. Journalisten zijn 
daar beperkt en mogen niet alles 
zeggen of schrijven. Of ze censure-
ren zichzelf uit angst voor geweld 
of moord. Met censuur bedoelen 
we het expres weglaten of veran-
deren van bepaalde informatie. In 
Nederland censureren journalisten 
zichzelf ook weleens. Wanneer ze 
bijvoorbeeld niet schrijven over 
maatschappelijke onderwerpen 
zoals het vluchtelingendebat, de 
Nederlandse nationaliteit, de zwar-
tepietendiscussie of moslimextre-
misme. Journalisten zijn dan bang 
voor de negatieve reacties, via bij-
voorbeeld sociale media, wanneer 
zij daarover schrijven.

}

•

w

w

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende vragen: 
Welke functies hebben media?
Welke soorten media zijn er? 
Hoe kun je checken of nieuws betrouwbaar is? 
Hoe komt het dat media zoveel macht hebben? 
Hoe is de persvrijheid in Nederland geregeld? 
Hoe vind jij zelf dat het gesteld is met de 
persvrijheid? 

w

Stop

w

w

w

Tip: bezoek eens de website 

blijfkritisch.nl. Hi
er geeft 

de rijksoverheid informatie 

over nepnieuws en vind je 

een checklist voor 

betrouwbaar nieuws. 

v
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Geld weggeven
Bill Gates is de oprichter van 
Microsoft. Hij is één van de rijkste 
mannen van de wereld. Bill is 
zo aardig dat hij al die miljarden 
niet voor zichzelf houdt. Tiental-
len miljarden geeft hij weg aan 
goede doelen. Hij heeft hiervoor 
de Bill & Melinda Gates Foundati-
on opgericht. Deze stichting geeft 
vooral geld aan projecten in de 
gezondheidszorg en in het terug-
dringen van extreme armoede. 
Dat is natuurlijk prachtig. Maar 
de keerzijde is dat Bill bepaalt 
wie wel geld krijgt en wie niet. Hij 
geeft geld om bepaalde ziekten te 
bestrijden, zoals malaria en polio, 
maar dat helpt niet om de alge-
mene gezondheidszorg in armere 
landen beter te maken. Gates 
geeft wel géld weg, maar geen 
mácht. De ongelijkheid in de we-
reld wordt er niet kleiner door. 

BRON 1
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De macht van multinatio-
nals
Multinationals zijn supergrote 
bedrijven, die in veel verschillende 
landen spullen maken en verko-
pen. Er gaat ontzettend veel geld 
om in die bedrijven. Het tijdschrift 
Elsevier maakte een vergelijking 
tussen oliemaatschappij Shell en 
de Nederlandse staat: de topman 
van Shell verdient bijvoorbeeld 56x 
meer dan Mark Rutte. Shell maakt 
12 miljard winst, heeft een vermo-
gen van 174 miljard en heeft vier 
eigen vliegtuigen. De Nederlandse 
staat scoort lager op al die pun-
ten. Er wordt weleens gezegd dat 
zulke grote bedrijven eigenlijk ook 
een soort staat vormen. Maar dan 
wel een staat zonder democratie 
en zonder inspraak. ‘Wie betaalt, 
bepaalt,’ wordt er wel gezegd. (Zie 
ook bron 1.) Multinationals hebben 
geld genoeg om speciale mensen 
in dienst te nemen die kunnen 
lobbyen bij politici. Ze praten met 
politici om de belangen van het 

bedrijf onder de aandacht te bren-
gen. Zo hopen ze dat de politiek 
rekening houdt met wat zij belang-
rijk vinden. Het lobbyen gebeurt 
eigenlijk nooit in het openbaar; we 
weten niet precies wat er zo wordt 
geregeld en afgesproken.

Alles voor geld
Grote bedrijven komen de laatste 
jaren vaker negatief in het nieuws. 
Facebook, bijvoorbeeld, omdat het 
onduidelijk is wat die precies doen 
met alle informatie die ze van ons 
krijgt via haar platforms Facebook, 
WhatsApp en Instagram. Ook 
zou het met het verspreiden van 
bepaalde berichten proberen om 
verkiezingen te beïnvloeden. Het 
bedrijf Google is ook zo’n gigant 
van wie we niet precies weten wat 
het doet met ons zoekgedrag op 
internet. Ook grote banken, zoals 
ING en ABN/AMRO, komen negatief 
in het nieuws. Ze helpen bijvoor-
beeld mee met het witwassen van 
crimineel geld, of ze investeren in 

}
45De macht van geld 

WIE BETAALT, BEPAALT!

Bedrijven willen zo veel mogelijk 
geld verdienen. En omdat er miljar-
den omgaan in die bedrijven, hebben 
ze macht. Regeringen houden de gro-
te bedrijven graag te vriend, omdat 
ze zorgen voor werkgelegenheid. Ze 
bouwen kantoren en fabrieken. Dat 
is allemaal goed voor de economie. 
Maar het wordt ingewikkeld op het 
moment dat ze ook achter de scher-
men invloed uitoefenen. Wat wordt 
er besproken? Wat bepalen zij? En 
wie controleert dat? 

 
      
   In november 2017 zette GroenLinks-leider Jesse Klaver 
 een bericht op Twitter. ‘Wie is de baas in Nederland?’ vroeg 
hij in die tweet. ‘Vier bedrijven krijgen bij Rutte meer voor elkaar 
dan 50.000 demonstrerende leraren of 90.000 ondertekenaars van 
#geenbtwverhoging.’ Wat was er aan de hand? Het nieuwe kabinet 
Rutte III had gezegd dat het de dividendbelasting wilde afschaffen. 
Grote bedrijven hebben aandeelhouders. Zij investeren geld in het 
bedrijf. Als het bedrijf winst maakt, krijgen zij een deel van die winst. 
Dat heet dividend. Het bedrijf moet daar 15% belasting over betalen: 
de dividendbelasting. Vier grote bedrijven (Shell, Unilever, AkzoNobel 
en Philips) drongen aan op afschaffing van die belasting. Zou die blij-
ven, dan zouden ze misschien uit Nederland vertrekken. Veel mensen 
waren boos over de houding van het kabinet. Want wie is er nou 
        eigenlijk de baas in Nederland?

}

Tekst: Hilde van Halm

Start
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v Bij welke multinationals horen deze foto's? Schrijf de naam van het bedrijf op. Zet er een kruisje bij als de multinational uit Nederland komt. 
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Blz. 50 & 51: Begrippenlijst 
Hier staan alle dikgedrukte begrippen 
uit de artikelen op alfabetische volgor-
de. Makkelijk om nog eens wat na te 
zoeken, of om te leren voor een toets.

- Opdracht 2 vraagt leerlingen een 
rollenspel te doen naar aanleiding van 
de casus over de staalfabriek (bladzijde 
46). 
- Met de controlevragen bij ‘Stop’ kun-
nen de leerlingen nagaan of zij de kern 
van het artikel begrepen hebben. 

Blz. 48 & 49: Macht en beroepen. Zij 
hebben verantwoordelijkheid. 
Deze drie mensen hebben in hun werk 
met verschillende vormen van macht te 
maken. Betonverwerker Mark, zwemon-
derwijzer Lubertha en purser Hans.

- De leerlingen kunnen deze interviews 
zelfstandig lezen, ter inspiratie voor hun 
eigen loopbaan. 

47

46

 
  

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende vragen: 
Wat zijn multinationals? Kun je een paar 
voorbeelden noemen van dit soort bedrijven?
Waarom hebben grote bedrijven macht?
Wat betekent lobbyen?
Wat wordt bedoeld met: 'Wie betaalt, bepaalt'?

Stop

w

w

1.  Lees bron 1. 
a. Onderzoek waar de Bill & 
Melinda Gates Foundation geld 
aan geeft. Maak een presenta-
tieblad waarin je dit laat zien. 
b. Zoek ook uit hoeveel ‘ar-
mer’ Bill de afgelopen jaren is 
geworden. 
c. Stel dat jij zo veel geld als 
Bill Gates zou hebben. Wat zou 
je daar dan mee doen?

2.  In het artikel staat dat 
een regering en een groot 
bedrijf niet altijd dezelfde 
belangen hebben. Lees de 
casus over de staalfabriek 
op blz. 46 goed door.  
Verdeel de klas in zeven groe-
pen: twee verschillende re-
geringspartijen, de haven, de 
staalfabriek, de milieuvereni-
ging en de vereniging van klei-
ne staalfabrieken. Het zevende 

groepje levert de voorzitter 
van de onderhandelingen.  
 

Elk groepje bereidt het rollen-
spel voor. Verzamel en bedenk 
zo veel mogelijk argumenten 
vóór jullie standpunt. Bedenk 
ook of je geld hebt en op wel-
ke manier je dat kunt inzetten 
in de onderhandelingen. 
 

Eén van jullie groepje gaat 
het rollenspel spelen: onder-
handelingen over het wel of 
niet bouwen van de nieuwe 
staalfabriek. De anderen uit 
het groepje letten goed op en 
kunnen eventueel nog extra 
advies geven. De voorzitter 
leidt de onderhandelingen. In 
overleg met de anderen uit 
zijn/haar groepje geeft hij/zij 
een eindoordeel. 

Tegengestelde belangen?
Een regering kan plannen maken 
voor meer duurzaamheid. Ze wil 
een einde maken aan armoede en 
ongelijkheid. Ze wil dat de econo-
mie groeit, maar dat moet wel op 
een verantwoorde manier gebeu-
ren. Met aandacht voor het milieu 
en de mensen die daar werken. 
Bedrijven willen maar één ding: zo 
veel mogelijk geld verdienen. Voor 
hen verliezen ‘gelijkheid’ of ‘duur-
zaamheid’ of ‘democratie’ het van 
winst maken. Zoals Jesse Klaver in 
zijn tweet zei: Waarom luistert de 
regering wel naar vier bedrijven en 
niet naar tienduizenden Nederlan-
ders? Is de macht van het geld dan 
zo groot? 
Uiteindelijk bleek dat Unilever, een 
van de grote bedrijven, toch het 
hoofdkantoor uit Nederland zou 
verplaatsen. Het kabinet besloot 
vervolgens om de dividendbelas-
ting niet af te schaffen.  

 
      

Een nieuwe staalfabriek?
Stel dat een groot bedrijf een 
nieuwe staalfabriek wil bouwen. 
Het liefst vlak bij een grote ha-
ven en een snelweg. Het be-
looft dat er 10.000 banen zullen 
komen. De ene regeringspartij 
heeft tijdens de verkiezingen 
beloofd dat ze zich inzet voor een 
beter milieu. Een nieuwe staalfa-
briek betekent meer CO2-uitstoot. 
De andere regeringspartij heeft 
zich ingezet voor meer werkge-
legenheid. Het havenbedrijf wil 
graag dat de staalfabriek daar 
komt: het betekent dat er voor 
dit bedrijf meer werk komt. Een 
milieuvereniging wil niet dat de 
haven groter wordt: de vervui-
ling van de haven is slecht voor 
de vissen en de zeevogels. Een 
vereniging van kleine staalfa-
brieken is tegen de komst van 
de grote staalfabriek. Als die er 
komt, dan hebben zij geen werk 
meer. Dat betekent dat er 1000 
      mensen zonder werk komen 
 te zitten.
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Macht en beroepen

Zij hebben verantwoordelijkheid

M
ark, 30 jaar, ver-
werkt beton. In 
de betoncentrale 
worden cement, 

zand, water, grind en een hulp-
stof in de betonmixer gestort. 
Terwijl de vrachtwagen het 
beton mengt, rijdt Mark naar 
de locatie. Hij is verantwoorde-
lijk voor de juiste manier van 
betonstorten. 

Leren in de praktijk 
'Ik heb hier geen opleiding voor 
gedaan, maar alles geleerd 
in het bedrijf. Het werk is te 
specifiek voor een school. Maar 
een opleiding richting bouw is 
een goede voorbereiding. Voor 
dit werk moet je fysiek in goede 
conditie zijn, want het is een 
zwaar beroep, en je moet willen 
leren.’ 

Maar één kans
‘Je moet bij beton goed weten 
wat je doet. Zodra het uit de 
mixer komt, heeft iedereen een 
eigen taak. Het gaat dan alle-
maal om de juiste timing. Er 

moet goed geharkt, getrild en 
goed gevlinderd worden, zodat 
er geen lucht in het product 
komt. Je krijgt maar één kans 
om goed te storten. Doe je het 
niet goed, dan krijg je hoogte-
verschillen, bulten of gaten. Als 
er niet goed getrild wordt, heb 
je kans op betonrot. Dan kan 
een staalconstructie zijn kracht 
verliezen, waardoor een com-
pleet gebouw kan instorten. Het 
mooiste aan mijn werk is het 
maken van een gladde vloer en 
tevreden klanten!’ 
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Tekst: Nienke Moolhuizen

Niet alleen een politieagent of een beveiliger heeft in zijn werk 
met ‘macht’ te maken. Het speelt ook een rol in andere beroepen. 
Je moet bijvoorbeeld doen wat je docent zegt, maar je moet ook 
luisteren naar de aanwijzingen van een verpleger, of een verkeers-
regelaar. Anderen werken met groot of zwaar materieel. Als er iets 
fout gaat in de constructie, kan dat rampzalige gevolgen hebben. In 
deze beroepeninterviews maak je kennis met betonverwerker Mark, 
zwemonderwijzer Lubertha en purser Hans. 
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H
ans van der Marel is 
senior purser. Dat be-
tekent dat hij de baas 
is over alles wat er 

in de cabine van een vliegtuig 
gebeurt: het eten en drinken, 
de veiligheid... Ook houdt hij 
contact met de cockpit. 

L
ubertha Wiersma is 
zwemonderwijzer. Eerst 
heeft ze een lifeguard- 
diploma gehaald. Daar-

mee ben je ‘badjuf’ en kun je 
toezicht houden. Daarna heeft 
ze een opleiding van anderhalf 
jaar gedaan om zwemonderwij-
zer te worden. 

Allerliefste juf 
Lubertha vindt het geweldig 
om ‘badjuf’ te zijn. ‘Het is een 
dankbaar beroep. Het is fijn om 
kinderen te leren zwemmen en 
ze over hun angsten heen te 
helpen. Je bouwt een band op 
met de kinderen. Het is gaaf als 
ze je de allerliefste juf vinden.’ 

Waarschuwen
‘Het is erg afwisselend werk. 
Ik geef zwemles aan kinderen 
en volwassenen, bijvoorbeeld 
aqua-gym, en zwemles aan 
allochtonen. Toezicht houden 
hoort er ook bij. We zijn er voor 
de veiligheid van de badgasten. 
Soms vallen jongeren andere 
badgasten lastig. Je moet wel 
stevig in je schoenen staan. Ik 
zorg ervoor dat iedereen zich 
aan de regels van het zwembad 
houdt. Soms lukt dat niet. Dan 
waarschuw ik drie keer en dan 
moet ik ze helaas uit het bad 
sturen. Een heel enkele keer 
komt het voor dat ik de politie 
erbij moet halen. Als ik mensen 
aanspreek, doe ik dat vaak luch-
tig en met een grapje om het 
gezellig te houden.’ 

Kantoorbaan
‘Ik had eerst een slaapverwek-
kende kantoorbaan. Eigenlijk 
wist ik toen al snel: ik wil hier 
weg. En daar heb ik nooit een 
moment spijt van gehad. Ik reis 
de hele wereld over. Het onre-
gelmatig werken bevalt me ook 
goed. Ik werk drie of vier dagen 
achter elkaar en dan ben ik weer 
drie dagen vrij. Het werk zelf is 
ook leuk: het contact met de rei-
zigers en mijn collega’s. Tijdens 
de vlucht ben ik er verantwoor-
delijk voor dat iedereen een zo 
prettig mogelijke reis heeft.’

Vitamine A
‘Soms moet je weleens optre-
den. Altijd vriendelijk, maar 
strikt. Je zit met zo’n 400 men-
sen een aantal uur in een kleine 
ruimte en het moet voor ieder-
een prettig zijn. Dus we kunnen 
geen dronken mensen toelaten. 
En natuurlijk is er weleens gedoe 
met handbagage, of met men-
sen die denken dat ze stiekem 
op het toilet kunnen roken. Maar 
eigenlijk maak ik vooral veel 
gezellige praatjes. Van veel ‘vi-
tamine A’ (van Aandacht) wordt 
iedereen blij.’

Tekst: Diana Jakobs

Tekst: Hilde van Halm
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Het is natuurlijk fantastisch als je de inhoud 
van dit magazine interessant vindt, maar 
we vinden het niet goed als je zonder onze 
schriftelijke toestemming iets uit deze 
uitgave kopieert, opslaat in een gegevens-
bestand of publiceert, in welke vorm dan 
ook. Het maakt niet uit of het daarbij gaat 
om kopieën, foto’s of welke andere manieren 
van vermenigvuldiging of openbaarmaking.

Wij besteden veel zorg aan het verkrijgen 
van toestemming voordat we auteursrech-
telijk beschermd materiaal gebruiken. Als je 
denkt dat wij ten onrechte je werk hebben 
gebruikt, neem dan contact met ons op of 
kom een keer langs.

 B e g r i p p e n l i j s t
Burgemeester 
Vormt samen met de wethouders het 
dagelijks bestuur van de gemeente. Hij/zij is 
voorzitter van de gemeenteraad en van het 
college van burgemeester en wethouders. 
Burgerinitiatief  
Voorstel voor een agendapunt dat je kunt in-
dienen bij de gemeente of Tweede Kamer. Als 
zo'n voorstel aan de voorwaarden voldoet, 
moet de gemeenteraad of Tweede Kamer 
hierover vergaderen.
Censuur 

Het expres weglaten of veranderen van 
bepaalde informatie. 
College van burgemeester en wet-
houders (college van B en W) 
Het bestuur van de gemeente. Bereidt de 
besluiten van de gemeenteraad voor en 
voert ze uit, en heeft eigen taken. 
Commerciële omroep
Radio- en televisiezender die uitzendingen 
maakt om vooral geld te verdienen. 
Commissaris van de Koning 
De vertegenwoordiger van de regering in 
een provincie. Samen met de gedeputeerde 
staten leidt hij/zij de provincie. 
Constitutionele monarchie 
Staatsvorm waarbij de positie van de koning 
en zijn opvolging zijn geregeld in de Grondwet. 
Democratie 
Letterlijk: 'Het volk regeert'. Bestuursvorm 
waarbij het volk beslist wie er namens hen 
mag regeren. 
Dictatuur 

Bestuursvorm waarbij slechts één persoon 
of een klein groepje mensen de macht heeft. 
Dijkgraaf 

Hoofd van een waterschap. 
Doelgroep 

Groep mensen met dezelfde kenmerken en 
belangstelling waar een medium zich op richt. 
Donorcodicil 
Officieel document waarin je aangeeft of je 
na je overlijden orgaandonor wil zijn. 
Eerste Kamer 
De Eerste Kamer moet instemmen met een 
wetsvoorstel nadat het door de Tweede 
Kamer is aangenomen. 
Etnisch profileren 
Wanneer iemand zonder geldige reden 

wordt aangehouden vanwege zijn huidskleur 
of herkomst. 
Europees Parlement 
Rechtstreeks verkozen via Europese verkie-
zingen. Kan geen wetten bedenken, maar ze 
wel aannemen, wijzigen of verwerpen. 
Feit 

Iets dat echt is gebeurd en dat kan worden 
bewezen. 
Formateur 

Degene die een kabinet vormt. 
Fractie 

Hier: Samenwerkingsverband tussen Euro-
pese partijen die ongeveer hetzelfde denken 
over zaken. 
Gedeputeerde Staten  
Dagelijks bestuur van de provincie. Leiden 
samen met de commissaris van de koning de 
provincie. 
Gemeenteraad 
Bedenkt het beleid voor de toekomst van 
de gemeente en controleert het college 
van burgemeester en wethouders. De 
leden worden eens per vier jaar gekozen bij 
verkiezingen. 
Grondrechten 
Mensenrechten. Beschermen de burgers 
tegen de overheid en tegen elkaar. 
Hoor en wederhoor 
Taak van de journalist om alle mensen die 
genoemd worden in een verhaal aan het 
woord te laten. 
Informateur 
Iemand die onderzoekt welke partijen een 
coalitie kunnen vormen. 
Initiatiefvoorstel 
Het initiatief voor een nieuwe wet. 
Kabinet 

Alle ministers en staatssecretarissen.
Koninkrijk 

Monarchie. Staatsvorm waarbij een koning 
het staatshoofd is. 
Kwaliteitskrant 
Krant die uitgebreide achtergrondinformatie 
geeft bij het nieuws. 
Lobbyen 

Het praten met politici om de belangen van 
een bedrijf of organisatie onder de aandacht 
te brengen. 
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Maatschappelijke functie 
Iets dat belangrijk is voor de samenleving en 
de democratie. 
Maatschappelijke ladder 
Beeldspraak die wordt gebruikt om iemands 
positie in de samenleving aan te geven.  
Macht 

De mogelijkheid om anderen te beïnvloeden. 
Manipulatie 
Het opzettelijk weglaten of veranderen van 
feiten. 
Miljoenennota 
Overzicht van de kosten van alle regerings-
plannen voor het komende jaar. 
Ministerie 

Departement dat geleid wordt door een 
minister en waar het beleid van dat minis-
terie wordt uitgevoerd door verschillende 
ambtenaren. 
Minister-president 
Premier. Heeft de leiding in het kabinet. 
Monarchie 

Zie koninkrijk. 
Motie 

Vraag die de regering moet beantwoorden 
als de meerderheid van de Tweede Kamer 
ermee instemt. 
Multinational 
Supergroot bedrijf dat in veel verschillende 
landen spullen maakt en verkoopt. 
Nieuwe media 
Internet en sociale media. 
Onaantastbaarheid van het lichaam 
Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen 
wat er met zijn/haar lichaam gebeurt. 
Onafhankelijke pers 
Journalisten die niet worden beïnvloed door 
anderen bij het publiceren van nieuws. 
Onschendbaarheid 
De koning(in) kan nooit worden afgezet, de 
ministers zijn verantwoordelijk.  
Oppositie 

Partijen die niet deelnemen aan de regering. 
Orgaandonatie 
Het afstaan van organen nadat diegene is 
overleden. 
Parlement 

Eerste en Tweede Kamer. 
Parlementaire democratie 
Burgers hebben via het parlement invloed op 
het beleid. Het volk kiest wie er namens hen 
het beleid mag maken en mag goedkeuren. 

Persbureau 

Bedrijf waar journalisten nieuws uit binnen- 
en buitenland verzamelen en verkopen aan 
media. 
Persvrijheid 
De vrijheid om ongehinderd te kunnen 
publiceren. 
Petitie 

Handtekeningenactie om aandacht te 
vragen voor een bepaald onderwerp dat je 
belangrijk vindt. 
Plicht

Iets wat je móet doen.
Populaire krant 
Krant die zich richt op sensationeel nieuws, 
zoals sport, criminaliteit en shownieuws. 
Premier  

Zie minister-president. 
Prinsjesdag 
Derde dinsdag van september, waarop de 
troonrede wordt voorgelezen en de miljoe-
nennota wordt overhandigd. 
Privilege 

Wanneer je wordt geboren met een voor-
sprong, een bepaald voordeel op andere 
mensen. 
Provinciale Staten 
Maken de wetten en regels voor de provin-
cie en kiezen de leden van de Eerste Kamer. 
Publieke omroep 
Radio- en televisiezender die wordt betaald 
uit belastinggeld. Het doel is om informatie 
te geven aan zo veel mogelijk Nederlanders, 
van alle doelgroepen. 
Publieke ruimte 
De ruimte die voor iedereen toegankelijk is. 
Dat zijn ruimtes in de open lucht, maar ook 
vrij toegankelijke (overheids)gebouwen. 
Recht

De dingen die je toekomen, waar je recht op 
hebt.
Rechterlijke macht 
Macht die beoordeelt of iemand zich wel of 
niet aan de wet heeft gehouden. Bestaat uit 
rechters en het Openbaar Ministerie. 
Regering 

Het kabinet en de koning. 
Scheiding der machten 
Trias politica. Scheiding van wetgevende, 
uitvoerende en rechtsprekende macht. 

Scheiding tussen kerk en staat 
Kerk (of tempel, synagoge, moskee) en 
staat mogen zich niet met elkaar bemoeien. 
Sociale media 
Online media waar voornamelijk gebrui-
kers onderling de inhoud bepalen. 
Sociale ongelijkheid 
Ongelijke verdeling van macht, geld en 
status tussen mensen. 
Staatsgodsdienst 
De officiële godsdienst van een bepaald land.  
Staatssecretaris 
Soort onderminister met een speciale taak. 
Staken

Het tijdelijk stoppen met werken of naar 
school gaan om een bepaald doel te 
bereiken. 
Status 

Iemands positie in de samenleving.
Theocratie 

Staatsvorm waarin de godsdienstige 
leiders de macht hebben. De wetten zijn 
gebaseerd op de Bijbel, de Koran of een 
ander heilig boek. 
Traditionele media 
Kranten, tijdschriften en omroepen. 
Trias politica 
Zie scheiding der machten. 
Troonrede 

Toespraak van de ministers die de koning 
voorleest tijdens Prinsjesdag in de Ridder-
zaal. Hierin legt de regering uit wat ze het 
komende jaar gaat doen. 
Uitvoerende macht 
Macht die de leiding heeft over de minis-
ters en ambtenaren die de wetten uitvoe-
ren. Bestaat uit de regering (de koning en 
alle ministers). 
Verantwoordelijkheidsgevoel
Je bewust zijn van je plichten. 
Waterschappen 
Beheren het water (zoals dijken en zuive-
ring) in hun gebied. 
Wetgevende macht 
Macht die de wetten maakt. In Nederland 
bestaat deze uit het parlement en de 
regering. 
Wit privilege 
Het voordeel dat mensen met een witte 
huidskleur hebben in de samenleving. 


