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1  NEDERLAND IS EEN MONARCHIE

1 DE KONINKLIJKE FAMILIE
 
A  Het staatshoofd van Nederland is de koning. Hieronder ziet u een foto van het gezin van de 

koning. Weet u de namen van de vijf personen op de foto?

 © RVD / Jeroen van der Meyde

B  Wat weet u van de koning en de koningin?
 Werk in tweetallen.
 Zoek de informatie en vul de tabel in.

koning koningin

voornaam

achternaam

geboortedatum

geboorteplaats

broers / zussen

wat gestudeerd?

waar gestudeerd?

	 Een	cursist	geeft	informatie	over	de	koning.
	 De	andere	cursist	geeft	informatie	over	de	koningin.
 Maak complete zinnen.

1 

2 

3 

4 

5 
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2 VOCABULAIRE
 
A U gaat straks kijken naar een fragment over de Nederlandse monarchie. In dit fragment 

hoort u de volgende woorden:

 het staatshoofd  het hoofd van een land, een koning, een koningin of een president
        In Duitsland is een president het staatshoofd.

 erfelijk     van ouders op kinderen doorgegeven
        Sommige ziektes zijn erfelijk.

	 de	inhuldiging	 	 feest	wanneer	iemand	een	nieuwe,	officiële	functie	krijgt
        De inhuldiging van de koning was in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

 versleten    kapot omdat het veel gebruikt is
        Ik draag dat T-shirt graag. Ik heb het al vijf jaar en nu is het echt versleten.
 
 de grondwet   de belangrijkste wetten van een land, de constitutie 
        Het eerste artikel van de Nederlandse grondwet is het verbod op 
        discriminatie.

 het volk     alle mensen van een land
        Bij een referendum mag het volk zijn mening geven.
 
 vervangen    de plaats van iets of iemand innemen
        Omdat mijn laptop vaak kapot is, wil ik hem vervangen.
 
	 de	afschaffing		 	 het	stoppen	met	iets,	opheffing
	 	 	 	 	 	 	 	 De	studiebeurs	is	afgeschaft.	Nu	moeten	alle	studenten	geld	lenen	als	ze	
        willen studeren.

B Maak de juiste combinatie. Welke woorden hebben dezelfde betekenis? Trek een lijn.

de inhuldiging de constitutie

versleten de	opheffing

het volk de ceremonie

het staatshoofd kapot

de grondwet de koning of president

de	afschaffing de mensen
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3 KIJKEN EN LUISTEREN
 
 Lees de vragen.
 Kijk en luister naar het fragment.
 Beantwoord de vragen.

1 Waarom is Willem Alexander koning van Nederland?
  a Hij is de zoon van Beatrix.
  b Hij is het oudste kind van Beatrix.
 	 c	 Zijn	moeder	heeft	het	hem	gevraagd.

2 Hoe heet de eerste Nederlandse koning?

 

3 Bij de inhuldiging draagt elke nieuwe Nederlandse koning of koningin een hermelijnen 
mantel. Waarom?

  a In Nederland is het vaak koud en de mantel is warm.
  b Hij is een symbool voor de continuïteit van de monarchie.
  c Iedereen vindt hem mooi.

 © ANP

4 Waarom willen sommige mensen in Nederland liever een president dan een koning?

 

https://www.netinnederland.nl/media/nederland-is-een-monarchie
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5 Waarom is de kans niet groot dat Nederland een president krijgt?

 

6 Wie wordt na Willem Alexander koning of koningin van Nederland? 

 
 
7 Lees het transcript van het fragment.
 
 Nederland is een monarchie
 Nederland is een constitutionele monarchie en ons staatshoofd is dus een koning: Koning 

Willem Alexander van Oranje Nassau. Vóór Willem Alexander was zijn moeder Beatrix de 
koningin. Als oudste zoon mocht Willem Alexander zijn moeder opvolgen op de troon. 
Nederland	heeft	namelijk	een	erfelijk koningschap.

 De monarchie van de Oranjes begint in 1815, als Willem I onze eerste Nederlandse 
koning wordt. Bij zijn inhuldiging krijgt hij een speciaal voor hem gemaakte hermelijnen 
koningsmantel. En na Willem I draagt iedere volgende koning of koningin deze mantel bij de 
inhuldiging.

 Net vóórdat Koningin Juliana wordt ingehuldigd, is de mantel opnieuw gemaakt omdat 
het origineel té veel versleten was. De mantel staat symbool voor de voortgang van de 
monarchie. Hoe de opvolging van de koningen is geregeld, staat precies beschreven in de 
Grondwet: “Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning 
Willem I, prins van Oranje Nassau.”

 Er zijn mensen in Nederland die liever een president zouden hebben in plaats van een 
koning. Omdat een president wordt gekozen, door het volk. In de Verenigde Staten hebben ze 
bijvoorbeeld een president. Een gekozen staatshoofd zou beter bij Nederland passen omdat 
wij een democratie zijn, vinden sommigen. Een president kun je na vier jaar vervangen, door 
verkiezingen. Aan een koning of koningin zit je heel veel jaren vast.

 Maar, als we iets willen veranderen aan de positie van ons staatshoofd, moet de Grondwet 
veranderd worden. En daarover moet dan wel eerst worden gestemd. Twee-derde van het 
parlement, dat is de Eerste- en Tweede Kamer, moeten voor afschaffing van de monarchie 
zijn. Op dit moment is de kans niet groot dat er iets gaat veranderen, omdat het koningshuis 
erg populair is.

 Nu is Willem Alexander onze koning, maar eens zal ook hij opgevolgd worden en hebben we 
een nieuwe koningin, Amalia.
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4 MONARCHIE OF REPUBLIEK?

A  Werk in tweetallen. 
 Wat zijn de voor- en nadelen van een monarchie en een republiek?
 Vul de de tabel in.

voordelen nadelen

monarchie

republiek

 
B  Maak groepjes van drie of vier.
 Geef uw mening op de stelling: Het is goed dat Nederland een monarchie is.
 Gebruik onderstaande zinnen.

 Mening geven
 Volgens mij …
 Ik vind dat …
 Ik denk dat …

 Mening vragen
 Wat vind jij?
 Wat denk jij?

 Reageren op een mening
 Ik ben het met je eens.
 Dat vind ik ook.

 Ik ben het niet met je eens.
 Dat vind ik niet.
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2  DEMOCRATIE, WIE IS DE BAAS?

1 KIJKEN EN LUISTEREN

A Kijk en luister naar het fragment en vul de ontbrekende woorden in.
Zet het fragment steeds op pauze als je een woord invult. 
Als de tekst klaar is, luister dan nog een keer en controleer of je alles hebt ingevuld. 

Nederland is een , dat betekent letterlijk ‘het  regeert’. 

Maar het is natuurlijk niet mogelijk om de  van al die 16 miljoen* 

Nederlanders te vragen wanneer er een regel of een wet wordt opgesteld. 

Daarom gaan elke 4 jaar de Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar naar de 

 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die  zijn 

gebaseerd op het principe van ‘de meeste  gelden’.

Omdat het in Nederland nooit voorkomt dat één partij de absolute  

krijgt, moet de grootste   op zoek naar andere partijen die willen meedoen 

in de . En als die regering er eenmaal is, gaat ze  en 

 opstellen. En daarbij wordt ze weer  door 

de Tweede Kamer. Door de manier waarop in Nederland de Tweede Kamer en dus 

ook de regering wordt gekozen, is de politiek een  van wat voor 

meningen er in Nederland allemaal zijn. De 150 leden van de Tweede Kamer 

 samen dus eigenlijk een soort Nederland in het klein. Dat systeem heet 

evenredige vertegenwoordiging.

B Heb je de woorden goed gespeld? 
 Controleer je spelling met het transcript: 

https://www.netinnederland.nl/media/wie-is-de-baas
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 Democratie, wie is de baas?
 Nederland is een democratie, dat betekent letterlijk ‘het volk regeert’. Maar het is natuurlijk 

niet mogelijk om de mening van al die 16 miljoen* Nederlanders te vragen wanneer er een 
regel of een wet wordt opgesteld. Daarom gaan elke 4 jaar de Nederlanders die ouder zijn dan 
18 jaar naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die verkiezingen zijn gebaseerd 
op het principe van ‘de meeste stemmen gelden’.

 Omdat het in Nederland nooit voorkomt dat één partij de absolute meerderheid krijgt, 
moet de grootste partij op zoek naar andere partijen die willen meedoen in de regering. 
En als die regering er eenmaal is, gaat ze wetten en regels opstellen. En daarbij wordt 
ze weer gecontroleerd door de Tweede Kamer. Door de manier waarop in Nederland de 
Tweede Kamer en dus ook de regering wordt gekozen, is de politiek een afspiegeling van 
wat voor meningen er in Nederland allemaal zijn. De 150 leden van de Tweede Kamer 
vormen samen dus eigenlijk een soort Nederland in het klein. Dat systeem heet evenredige 
vertegenwoordiging.

 * In 2006 had Nederland 16 miljoen inwoners. Inmiddels is dat aantal al hoger dan 17 miljoen.

2 VOCABULAIRE   

A  Hieronder staan omschrijvingen van de onderstreepte woorden in de tekst. Zet het juiste 
woord achter de juiste omschrijving.

	 meer	dan	de	helft	 	 	 	 	 	 	 	
 
 maken, bedenken         

 een groep mensen die iets doet 
 namens een andere groep mensen   

 plaats waar je kan stemmen     
 
 opinie            

 de burgers van een land      

 weergave, iets wat lijkt op iets anders 

 gecheckt           
  
 dag dat mensen mogen stemmen   

 de leiders van een land      
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B  Vul het goede woord in. Kies een woord uit de tekst.

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

wordt er 	of	de	chauffeur	heeft	gedronken.

2 Binnenkort zijn er weer  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  over.’

4 Gisteren hebben we op het werk vergaderd over het invoeren van een nieuw 

computersysteem. Daarna hebben we gestemd. De  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 .

6 De afgelopen vier jaar stond de Nederlandse  onder leiding van minister-

president Mark Rutte. 

 
3 SPREKEN

 In de fragmenten ‘Democratie, wie is de baas?’ en ‘Nederland een monarchie’ wordt verteld 
welke	regeringsvorm	en	staatsvorm	Nederland	heeft.

 Nederland is een constitutionele monarchie (met een koning als staatshoofd) maar ook een 
parlementaire democratie (de macht ligt bij het democratisch gekozen parlement).

 Er zijn ook andere staatsvormen en regeringsvormen. Zie het schema hierna.
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STAATSVORMEN EN REGERINGSVORMEN

MONARCHIE

absoluut constitutioneel dictatuur aristocratie democratie

REPUBLIEK

Staatsvorm > wie is het staatshoofd?
Regeringsvorm > wie hebben de macht?

 Hoe noem je het staatshoofd (de leider) van een republiek?    
 
 

 Kun je voorbeelden noemen van landen die nu een republiek zijn? 
 
 

 

 

 Hoe noem je het staatshoofd (de leider) van een dictatuur?     
 
 

 Kun je voorbeelden noemen van landen die nu een dictatuur zijn? 
 
 

 

 

 Welke staatsvorm is er in je eigen land? 
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3 DE TWEEDE KAMER, WAT GEBEURT DAAR?

1 KIJKEN EN LUISTEREN

A Kijk en luister naar het fragment en vul de ontbrekende woorden in.
 Zet het fragment steeds op pauze als je een woord invult. 
 Als de tekst klaar is, kijk en luister dan nog een keer en controleer of je alles hebt ingevuld. 

 Dit is de Tweede Kamer, en hier  de leden van de Tweede Kamer. Die 

worden  door alle Nederlanders boven de 18 bij de . 

Als jouw ouders gaan , bepalen zij ook mee wie Nederland gaat regeren. 

Nou, met al die stemmen verdienen de politieke partijen  , en hoe meer 

stemmen, hoe meer zetels. En die zetels zijn gewoon . Dit zijn ze!

 In de Tweede Kamer zijn 150 zetels. Die worden verdeeld over de  partijen. 

Iemand die namens een politieke partij op zo’n zetel zit, noemen we een Kamerlid. Een 

Kamerlid mag meebeslissen over de  die worden gemaakt. 

 Na de  is duidelijk hoeveel zetels iedere 	heeft	gekregen	

en wie er in de Tweede Kamer komen. Nu moet nog beslist worden welke partijen er in de 

 komen. De partijen die dat willen, moeten samen de 

  van de zetels hebben, plus één extra. Meestal zal het één partij 

niet lukken in zijn eentje zoveel zetels te . Dus doen de partijen het 

. 

 Aan deze kant van de Tweede Kamer zit de regering. De partijen die samen de regering 

vormen, die mogen ook de  uitkiezen, en die hebben allemaal een paar 

zaken onder hun hoede waar ze voor moeten zorgen. Zo is er een minister speciaal voor 

https://www.netinnederland.nl/media/de-tweede-kamer
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, eentje voor  zaken, en ook eentje die bijvoorbeeld op 

het  let. De  minister is de minister-president, en hij 

moet er weer voor  dat al die ministers hun  goed doen.

 
B Heb je de woorden goed gespeld? 
 Controleer je spelling met het transcript: 
 
 De Tweede Kamer, wat gebeurt daar?
 Dit is de Tweede Kamer, en hier vergaderen de leden van de Tweede Kamer. Die worden 

gekozen door alle Nederlanders boven de 18 bij de verkiezingen. Als jouw ouders gaan 
stemmen, bepalen zij ook mee wie Nederland gaat regeren. Nou, met al die stemmen 
verdienen de politieke partijen zetels, en hoe meer stemmen, hoe meer zetels. En die zetels 
zijn gewoon stoelen. Dit zijn ze!

 In de Tweede Kamer zijn 150 zetels. Die worden verdeeld over de politieke partijen. Iemand 
die namens een politieke partij op zo’n zetel zit, noemen we een Kamerlid. Een Kamerlid mag 
meebeslissen over de wetten die worden gemaakt. 

 Na de verkiezingen is duidelijk hoeveel zetels iedere partij	heeft	gekregen	en	wie	er	in	de	
Tweede Kamer komen. Nu moet nog beslist worden welke partijen er in de regering komen. 
De	partijen	die	dat	willen,	moeten	samen	de	helft	van	de	zetels	hebben,	plus	één	extra.	
Meestal zal het één partij niet lukken in zijn eentje zoveel zetels te verzamelen. Dus doen de 
partijen het samen. 

 Aan deze kant van de Tweede Kamer zit de regering. De partijen die samen de regering 
vormen, die mogen ook de ministers uitkiezen, en die hebben allemaal een paar zaken onder 
hun hoede waar ze voor moeten zorgen. Zo is er een minister speciaal voor onderwijs, eentje 
voor buitenlandse zaken, en ook eentje die bijvoorbeeld op het geld let... De belangrijkste 
minister is de minister-president, en hij moet er weer voor zorgen dat al die ministers hun 
werk goed doen.
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4  WAT WEET U OVER POLITICI?

A U ziet hieronder foto’s van politici van de acht grootste politieke partijen. 
 Maak twee- of drietallen.
 Kies met uw groepje een politicus.
 Beantwoord de vragen op de volgende bladzijde. Zoek de antwoorden op internet.

© Arenda Oomen © Robert Hoetink / Shutterstock, Inc. © Arenda Oomen 

© CDA / Dirk Hol - wikiportret.nl, CC BY 3.0 https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=19574213

©  Martine van Bemmel, D66 © BoelensLeon - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=55113584

© DWDD © Anne Paul Roukema - wikiportret.nl, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=29022569
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1 Hoe heet hij/zij?         

2 Hoe oud is hij/zij?        

3 Waar is hij/zij geboren?      

4 Waar woont hij/zij?        

5 Is hij/zij getrouwd?        

6	 Heeft	hij/zij	kinderen?			 	 	 	 	

7	 Wat	heeft	hij/zij	gestudeerd?	 	 	

8 Van welke politieke partij is hij/zij? 

9 Wat is zijn/haar politieke functie?  

B Geef een ander tweetal informatie over uw politicus.
 Bespreek samen de vraag: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de politici?
 Bespreek samen de vraag: In welke politicus hebt u het meeste vertrouwen? Waarom?
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5  WAT WEET U OVER POLITIEKE PARTIJEN?

1 MAAK EEN VERGELIJKING

 Aan de landelijke verkiezingen doen veel politieke partijen mee.
 Hieronder zien jullie de logo’s van de acht partijen die het grootst waren bij de Tweede  
 Kamerverkiezingen in 2017.

A Maak twee- of drietallen.
 Kies een partij en beantwoord de volgende vragen:
 - Leg de naam van de politieke partij uit. Wat betekent de naam?

 

 - Wie is de partijleider?

 

 - Wat zijn de ideeën van de partij over de volgende onderwerpen:

De maximumsnelheid op snelwegen moet omhoog 
(naar 130 kilometer per uur).

positief / negatief

Nederland moet meer investeren in groene energie. positief / negatief

Een sterk Europa is belangrijk voor Nederland. positief / negatief

Nederland moet vluchtelingen opvangen. positief / negatief

De	pensioenleeftijd	moet	terug	naar	65	jaar. positief / negatief

Nederland moet meer (geld) investeren in onderwijs. positief / negatief

B Geef een korte presentatie van een tot twee minuten over jullie politieke partij.
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2 MAAK JULLIE EIGEN POLITIEKE PARTIJ!

 Maak groepjes van 3
 Bedenk samen een naam voor jullie partij.
 Bespreek samen de ideeën van jullie partij op het gebied van:
 - milieu / natuur
 - vervoer / snelwegen / openbaar vervoer
 - onderwijs / scholen
 - gezondheidszorg
 - drugsbeleid
 - migratie / vluchtelingen
 - Europa
 Formuleer bij elk thema het belangrijkste idee en motiveer jullie idee.
 Presenteer jullie partij met de belangrijkste ideeën op één A4.
 Lees de informatie van alle politieke partijen uit de klas. 
 Op welke partij stemt u? Waarom?
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Naam: 

Milieu / natuur: 

Vervoer / snelwegen / openbaar vervoer: 

Onderwijs / scholen: 

Gezondheidszorg: 

Drugsbeleid: 

Migratie / vluchtelingen: 

Europa: 
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6  WAT WEET U VAN HET POLITIEKE SYSTEEM IN NEDERLAND?

1 VOCABULAIRE

A Lees de tekst.

 Nederland is een monarchie, met een koning (of koningin) als staatshoofd. Sinds april 2013 is 
dat Willem Alexander. Maar de echte macht ligt tegenwoordig niet meer bij de koning maar bij 
het parlement en de regering.

 Het Nederlandse parlement bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer. De belangrijkste 
kamer is de Tweede Kamer. De  Tweede Kamer bestaat uit 150 kamerleden van verschillende 
politieke partijen. De Eerste kamer kun je vergelijken met een senaat in veel andere landen 
(de	leden	van	de	Eerste	Kamer	heten	senatoren)	en	heeft	de	taak	om	de	Tweede	Kamer	te	
adviseren en nieuwe plannen (b.v. wetsvoorstellen) van de regering te controleren. 

 Eéns per vier jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer.  Dan gaat het Nederlandse volk 
naar de stembus om de leden van die Tweede Kamer te kiezen.

 De Nederlandse regering, ook wel kabinet genaamd, moet haar plannen presenteren 
aan de Tweede Kamer en zo verantwoording	afleggen voor haar beleid. De 
regering staat onder leiding van de minister-president, en bestaat verder uit een 
aantal ministers en een aantal staatssecretarissen (een soort ‘tweede’ ministers).                                                                                                                                      
De regering moet steun krijgen van minimaal 76 leden, dus een meerderheid (75 + 1) van de 
Tweede Kamer. Geen enkele partij in Nederland is echter groot genoeg om alleen de regering 
te	vormen.		Daarom	heeft	Nederland	altijd	een	coalitieregering	die	bestaat	uit	minimaal	twee	
en meestal drie partijen.           

 © Sisyfus - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index php?curid=7718293
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B Hieronder staan synoniemen of omschrijvingen van de onderstreepte woorden in de tekst. 
Kunt u ze vinden?

 diverse              
 
 één keer             
 
 personen die in het parlement zitten    

 autoriteit, invloed          

 koninkrijk             

	 meer	dan	de	helft	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 plannen die ze willen uitvoeren      

 premier, leider van de regering      

 selecteren             

 uitleggen, zich verantwoorden      
 
 dag dat de mensen mogen gaan stemmen  

 alle ministers en staatssecretarissen samen 

2 VRAGEN OVER DE TEKST
 
 Bespreek de antwoorden met een medecursist.

1	 Wie	heeft	de	echte	macht	in	Nederland,	het	staatshoofd	of	het	parlement?

 

2	 Hoeveel	leden	heeft	de	Tweede	Kamer?	

 

3 Wat is de taak van de Eerste kamer?
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4 Wat gebeurt er ééns in de vier jaar?

 

5 Uit welke personen bestaat de regering?

 

6 Wat is de rol van de Tweede Kamer ten opzichte van de regering?

 

7 Waarom moet de regering de steun krijgen van minimaal 76 Kamerleden?

 

8	 Waarom	heeft	Nederland	altijd	een	coalitieregering?
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7 STEMWIJZER

 Hieronder zie je hoe verschillende partijen over bepaalde onderwerpen denken.
 Ben jij voor of ben jij tegen?

1 Rookverbod
 Het is goed dat het ook in kleine cafés verboden is om te roken.
 

voor tegen

PvdA
D66
CDA
CU
GroenLinks
SGP
PvdD
50Plus
D66

VVD
SP
PVV

2	 Pensioenleeftijd
	 De	pensioenleeftijd	moet	weer	65	jaar	worden

voor tegen

PvdD
SP
PVV
50Plus

VVD
PvdA
D66
CDA
CU
GroenLinks
SGP
PvdD
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3 Windmolens op zee
 Er moeten ook windmolens op zee gebouwd worden.

voor tegen

PvdA
D66
CU
GroenLinks
SGP
PvdD
D66
VVD
SP

CDA
50Plus

4 Stunten goedkoop vlees
 Supermarkten mogen geen goedkoop vlees meer verkopen.

voor tegen

PvdA
SP
CU
GroenLinks
PvdD
50Plus

VVD
CDA
PVV
D66
SGP

5 Nieuwe wegen
 Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen.

voor tegen

VVD
PVV
CDA
SGP

PvdA
SP
D66
CU
GroenLinks
PvdD
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6 Drugsbeleid
	 Alle	coffeeshops	moeten	dicht.

voor tegen

SGP
CU
CDA

50Plus
PvdD
GroenLinks
D66
SP
PVV
VVD
PvdA

7 Schiphol
 Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden.

voor tegen

VVD
PvdA
PVV
CDA
D66

CU
GroenLinks
PvdD

8 Kinderbijslag 
 De hoogte van de kinderbijslag moet afhangen van het inkomen.

voor tegen

PvdD
GroenLinks
D66
SP

SGP
CU
CDA
VVD

9 Economie
 Het moet voor werkgevers gemakkelijker worden om werknemers te ontslaan.

voor tegen

CU
D66

PvdD
SGP
GroenLinks
SP
PVV
PvdA
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10 Europa
 Er moet een Europees leger komen.

voor tegen

D66
GroenLinks

VVD
PvdA
PVV
SP
CDA
CU
PvdD

11 Belastingen
 De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting betalen.

voor tegen

PvdA
SP
GroenLinks
PvdD

VVD
PVV
DCA
D66
CU
SGP

12 Immigratie
 Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten.

voor tegen

PVV VVD
PvdA
SP
CDA
D66
CU
GroenLinks
PvdD
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13 Wonen
 In de Randstad moeten meer woningen komen, eventueel ook in groene gebieden.

voor tegen

SGP
CU
PVV
CDA
VVD

PvdD
Groen Links
D66
SP
PvdA

 Bron: Stemmentracker en Stemwijzer

Taalhulp: Discussie over politieke standpunten

Mening geven
Volgens mij …
Ik vind dat …
Ik denk dat …

Mening vragen
Wat vind jij?
Wat denk jij?

Reageren op een mening
Ik ben het met je eens.
Dat vind ik ook.

Ik ben het niet met je eens.
Dat vind ik niet.

Voorbeeld
- Volgens mij is een sterk Europa belangrijk voor 
 Nederland. Wat vind jij?
- Ik ben het niet met je eens.

- Ik denk dat het openbaar vervoer goedkoper
 moet zijn. Wat denk jij?
- Ik ben het met je eens.


