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1  NEDERLAND IS EEN MONARCHIE

1 DE KONINKLIJKE FAMILIE

A  De namen in willekeurige volgorde: 
 koning Willem Alexander
 koningin Máxima
 prinses Ariane
 prinses Amalia
 prinses Alexia

B koning koningin

voornaam Willem Alexander Máxima

achternaam Van Oranje Nassau Zorreguieta

geboortedatum 27 april 1967 17 mei 1971

geboorteplaats Utrecht Buenos Aires, Argentinië

broers / zussen 2 broers:
Constantijn
Johan Friso (overleden in 
2013)

2 broers en 1 zus:
Martín
Juan
Inés

wat gestudeerd? geschiedenis economie

waar gestudeerd? Leiden Argentinië

2 VOCABULAIRE

B de inhuldiging de ceremonie

vesleten kapot

het volk de mensen

het staatshoofd de koning of president

de grondwet de constitutie

de afschaffing de opheffing
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3 KIJKEN EN LUISTEREN

1 b
2 Willem I
3 b
4 Omdat het volk de president kiest. Dat is democratisch.
5 Omdat de grondwet veranderd moet worden en omdat de Nederlandse koninklijke familie 

populair is.
6 Zijn oudste dochter wordt koningin. Ze heet Amalia.

2 DEMOCRATIE, WIE IS DE BAAS?

2 VOCABULAIRE   

A  meer dan de helft          meerderheid
 maken, bedenken           opstellen
 een groep mensen die iets doet 
  namens een andere groep mensen   vertegenwoordiging
 plaats waar je kan stemmen       stembus
 opinie              mening
 de burgers van een land        volk 
 weergave, iets wat lijkt op iets anders   afspiegeling
 gecheckt             gecontroleerd
 dag dat mensen mogen stemmen     verkiezingen
 de leiders van een land        regering

B
1 Bij de oprit van deze autosnelweg staan vaak politiemensen. Ze stoppen de auto’s en dan 

wordt er gecontroleerd of de chauffeur heeft gedronken.
2 Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland. Ik weet nog niet op 

welke partij ik ga stemmen.
3 ‘Wat vind jij van de plannen om meer wegen aan te leggen in Nederland?’
 ‘Ik weet het niet, ik heb daar geen mening over.’
4 Gisteren hebben we op het werk vergaderd over het invoeren van een nieuw 

computersysteem. Daarna hebben we gestemd. De meerderheid was voor het nieuwe 
systeem dus het gaat door.

5 De regeling voor reiskostenvergoeding op ons kantoor is niet duidelijk. Daarom gaat onze 
directie hiervoor nieuwe regels opstellen.

6 De afgelopen vier jaar stond de Nederlandse regering onder leiding van minister-president 
Mark Rutte. 
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3 SPREKEN

 Staatshoofd van een republiek = president   
 Staatshoofd van een dictatuur = dictator

 
6  WAT WEET U VAN HET POLITIEKE SYSTEEM IN NEDERLAND?

1 VOCABULAIRE

B diverse               verschillende
 één keer              ééns
 personen die in het parlement zitten     kamerleden
 autoriteit, invloed           macht
 koninkrijk              monarchie
 meer dan de helft           meerderheid
 plannen die ze willen uitvoeren       beleid
 premier, leider van de regering       minister-president
 selecteren              kiezen
 uitleggen, zich verantwoorden       verantwoording afleggen
 dag dat de mensen mogen gaan stemmen   verkiezingen
 alle ministers en staatssecretarissen samen  regering, kabinet

2 VRAGEN OVER DE TEKST

1 het parlement
2 150
3 taken van de Eerste Kamer: de Tweede Kamer adviseren en nieuwe plannen (b.v. 

wetsvoorstellen) van de regering controleren.
4 verkiezingen voor de Tweede Kamer
5 ministers en staatssecretarissen, onder leiding van de minister-president
6 De regering moet verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer voor haar beleid. Een 

meerderheid van de kamerleden moet het beleid steunen. 
7 76 = 75 + 1 (de minimale meerderheid in de Tweede Kamer)
8 Geen enkele partij is groot genoeg om alleen een regering te vormen.


