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Verantwoording 
Prinsjesdag is elk jaar een grote dag voor de Nederlandse politiek 
en samenleving. Omdat het Ministerie van Financiën het belang-
rijk vindt dat scholieren weten wat Prinsjesdag inhoudt, is er een 
digitaal lespakket rond deze dag samengesteld. Dit lesmateriaal 
bevat de volgende modules: Prinsjesdag en haar tradities,  
Inkomsten en uitgaven van de overheid (voorzieningen en belas-
tingen), Begroten (begrotingscyclus) en Democratie (verkiezingen 
en Plan van Nederland). Deze modules zijn het hele jaar door 
als losse modules, maar ook in onderlinge samenhang, aan te 
bieden. Het lesmateriaal is online beschikbaar. 
 
Doelgroep 
Groep 7/8 PO en eerste twee leerjaren VO

Kerndoelen
De inhoud van het digitale lespakket sluit goed aan bij  
de kerndoelen van het basisonderwijs. Door het volgen 
van deze lessen weten de leerlingen wat Prinsjesdag 
inhoudt en raken ze bekend met een aantal basisbegrip-
pen van de Nederlandse politiek. Bovendien komen in 
het lesmateriaal kerndoelen uit Nederlands en Oriëntatie 
op jezelf en de wereld aan bod.

Nederlands
Mondeling
Kerndoel 3: Leren met argumenten te reageren.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Mens en samenleving
Kerndoel 36: De leerlingen leren hoofdzaken van de  
Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van 
de burger. 

Tijd
Kerndoel 53: Leerlingen leren over de belangrijke  
historische personen en gebeurtenissen uit de  
Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeld-
matig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Voorbereiding
Lees deze toelichting van tevoren door en bekijk  
eventueel de digiles en de werkbladen.

Benodigdheden 
- Digiles
- Handleiding
- Optioneel: werkbladen, printen vanuit menu digitaal   
 lespakket

Lesorganisatie
Iedere losse module neemt in totaal circa 60 minuten  
in beslag. Bij iedere module is ook een werkblad be-
schikbaar. 

Algemeen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/lesmateriaal/digiles
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Differentiatie
De les is voorzien van differentiatiemogelijkheden. 
Deze onderdelen zijn in deze toelichting voorzien van 
een  en op de betreffende schermen bereikbaar via 
een  . Deze opdrachten zijn niet verplicht en kunnen 
ingezet worden als differentiatie. Klik na het maken van 
de differentiatie-opdracht op het scherm op de   om 
verder te gaan met de les.

Achtergrondinformatie
Prinsjesdag wordt elk jaar op de derde dinsdag van 
september gevierd. De dag kan opgedeeld worden 
in twee delen. Het moment waarop de koning in 
de Gouden Koets naar de ridderzaal rijdt om daar 
de Troonrede voor te lezen en het moment waarop 
de Minister van Financiën met het koffertje naar 
de Tweede Kamer gaat om de Rijksbegroting en de 
Miljoenennota aan te bieden. In dit digitale lespakket 
komen beide momenten uitgebreid aan de orde. 
Op www.rijksoverheid.nl/prinsjesdag vindt u nog 
meer en uitgebreidere informatie over en rond Prins-
jesdag. Zo vindt u onder andere algemene informatie 
zoals het programma, de Troonrede, een fotogalerij 
en de hoedjesparade en actuele informatie over de 
Rijksbegroting en de Miljoenennota. Tot slot vindt u 
daar ook een overzicht van wat de kabinetsplannen 
betekenen voor de burger.
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Lesdoelen
De leerlingen maken kennis met:
•   de geschiedenis van Prinsjesdag;
•   een aantal tradities rondom Prinsjesdag;
•   de inhoud van het politieke jaar;
•   de Rijksbegroting en de Miljoenennota;
•   de Troonrede.

Start de digiles door op de Prinsjesdag-module te klikken. 

Prinsjesdag, wat weet je allemaal? 
De les start met het maken van een woordweb over 
Prinsjesdag. Geef de leerlingen een paar minuten denk-
tijd. Schrijf hun inbreng daarna met de digipen op het 
scherm. 

Van 1814 tot nu
Aan de hand van een tijdlijn leren de leerlingen over de 
geschiedenis van Prinsjesdag. Gebruik de informatie in 
het kader om de achtergronden te vertellen.

Handreiking 
module Prinsjesdag 

Achtergrondinformatie tijdlijn 
Sinds 1814 wordt het werkjaar van de Eerste Kamer 
en de Tweede Kamer officieel geopend op Prinsjes-
dag. In het begin viel Prinsjesdag nog niet op de 
derde dinsdag van september, maar op de eerste 
maandag van november. Later is dat vervroegd naar 
de derde maandag van oktober. Er bleef echter niet 
genoeg tijd over om de begrotingsplannen vóór 
1 januari af te handelen. Daarom werd Prinsjesdag  
in 1848 vervroegd naar de derde maandag van 
september. De reistijd naar Den Haag was voor veel 
Kamerleden lang. Om op tijd te komen voor Prinsjes-
dag moesten zij al op zondag van huis vertrekken. 
Vooral leden van christelijke partijen hadden daar 
bezwaar tegen. Zondag is immers een rustdag en 
geen werkdag. Daarom werd Prinsjesdag in 1887 
verplaatst naar de derde dinsdag van september.  
De Gouden Koets was een geschenk van de bevol-
king van Amsterdam aan koningin Wilhelmina bij 
haar inhuldiging tot koningin op 6 september 1898. 
In 1903 gebruikte zij voor het eerst de Gouden Koets 
voor de gang naar het Binnenhof. De Gouden Koets 
is een symbool geworden voor Prinsjesdag, samen 
met de troon in de Ridderzaal en het koffertje van 
de Minister van Financiën. In 1933 was de Troonrede 
voor het eerst te horen op de radio. In 1952 konden 
de eerste gelukkige televisiebezitters de eerste 
reportage over Prinsjesdag op televisie zien. Vanaf 
2016 is de Gouden Koets niet meer in gebruik in 
verband met renovatie. Gedurende deze renovatie 
wordt de Glazen Koets voor ceremoniële taken 
gebruikt.
In 2017 was er sprake van een demissionair kabinet. 
Dit  betekent dat het huidige kabinet ontslag heeft 
gevraagd aan de koning, maar dit ontslag nog niet 
heeft gekregen. Deze demissionaire status houdt  
in dat er alleen nog ‘lopende zaken’ worden  
afgehandeld. Hierdoor waren er aansluitend aan  
het aanbieden van de Miljoenennota in de  
Tweede Kamer geen algemene beschouwingen.  
In de algemene beschouwingen wordt de begroting 
voor het komende jaar in de Kamer besproken.
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De Ridderzaal 
Bekijk de clip met informatie over de Ridderzaal. Vanuit 
het Binnenhof in Den Haag wordt ons land geregeerd.  
In het midden staat de Ridderzaal. De belangrijkste 
vergaderzaal in Nederland. Eén keer per jaar wordt hier 
de Troonrede voorgelezen. In de Troonrede staat wat de 
plannen van de regering zijn voor het komende jaar.

Waar of niet waar?
De leerlingen bepalen in overleg welke stelling waar is en 
welke niet waar is. 

De antwoorden zijn: 
  De Glazen Koets rijdt de koning en/of koningin naar   
  de Ridderzaal. Waar. 
  Prinsjesdag is elk jaar op dezelfde datum. Niet waar,   
  het is wel elk jaar op de derde dinsdag van september.
  Bij de Glazen Koets van de koning horen acht paarden  
  en acht lakeien. Waar.
  Tijdens Prinsjesdag dragen (bijna) alle aanwezige  
  vrouwen een hoed. Waar. 
  De Troonrede wordt uitgesproken in de Prinsenzaal.  
  Niet waar, de Troonrede wordt uitgesproken in de  
  Ridderzaal.
  De troon van de koning heeft altijd in de Ridderzaal  
  gestaan. Niet waar, tot 1904 stond die in de Tweede  
  Kamer, waar ook Prinsjesdag werd gehouden.  
  Koningin Emma wilde Prinsjesdag graag verplaatsen   
  naar de Ridderzaal. Dat gebeurde in 1904. De troon is  
  toen daarheen verplaatst. Er is een tijdlang gedoe 
  geweest over de plek van de troon, maar in 1917   
  kreeg deze de plek waar hij nu nog steeds staat. Hij   
  heeft ook recht tegenover de ingang gestaan, zodat   
  de koningin meteen zichtbaar was, maar ook aan  
  de lange zijde, naast de voorzitter. Emma vond die
  laatste opstelling niet fijn, omdat ze moeilijk te  
  verstaan was. Daarom werd de troon weer recht  
  tegenover de ingang geplaatst.
  Tijdens de Troonrede vertelt de koning over de daden  
  van bijzondere burgers. Niet waar.
  Alle leden van de Eerste en de Tweede Kamer en de  
  andere leden van het Koninklijk Huis zijn uitgenodigd  
  op Prinsjesdag. Waar.
  De Minister van Financiën loopt op Prinsjesdag  
  met een koffertje met gouden letters rond. Waar.

Een speciaal koffertje 
Aan de hand van zes weetjes komen leerlingen meer te 
weten over het koffertje van de Minister van Financiën. 
Gebruik de informatie in het kader om de achtergronden 
te vertellen.

Achtergrondinformatie koffertje  
Minister Lieftinck zou in 1946 hebben gezegd: ‘Ik ga 
een traditie in het leven roepen.’ Hij wilde de eerste 
naoorlogse begroting in stijl aanbieden aan de Twee-
de Kamer. Daarbij werd qua presentatie gekeken 
naar de Britse traditie: hier gebeurde het presenteren 
van de begroting al jaren d.m.v. een rood koffertje. 
Het eerste koffertje heeft tot 1963 dienst gedaan. 
Het koffertje heeft als enige doel het transport van 
de Miljoenennota naar de Ridderzaal, voor de latere 
presentatie in de Tweede Kamer. Als zodanig is het 
de enige bagage die daar mee naar binnen mag. In 
1957 brak Minister van Financiën H.J. Hofstra heel 
kort met deze ‘traditie’. De minister nam de Rijks-
begroting toen in zijn gewone aktetas mee naar de 
Tweede Kamer. Eerst werd gezegd hij dit deed om de 
zorgelijke financieel-economische situatie in Neder-
land kenbaar te maken. Later werd gezegd dat hij er 
simpelweg geen zin in had gehad om het koffertje 
mee te slepen.

Wat zit er niet in het koffertje?
Geef zo nodig aan dat er twee antwoorden gekozen 
moeten worden. 
De juiste antwoorden zijn: 
a. De Troonrede en b. Het Regeerakkoord

Wie schrijft de Troonrede? 
Het juiste antwoord is: 
c. De minister-president samen met de ministerraad.

Klik op de  op het scherm om naar de differentiatie-
opdracht te gaan.

De Troonrede  
De leerlingen plaatsen de onderdelen van de Troonrede 
in de juiste volgorde door de letters naar de juiste plek te 
slepen. Bij de juiste oplossing komt dit in beeld te staan.
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De juiste volgorde is:
B:  Leden van de Staten-Generaal,
E:  Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond   
  onder de voeten gekregen. 
D:  De financieel-economische crisis ligt achter ons. 
A:  Wij leven in een welvarend en aantrekkelijk land,  
  ook in vergelijking met andere landen 
F:  en beschikken over goede voorzieningen,  
  een goede infrastructuur en een sterke rechtsstaat. 
C:  We hebben heel veel om trots op te zijn en op verder  
  te bouwen.

Klik na de opdracht op het scherm op de  om verder 
te gaan met de les.

Stelling
Stelling: Prinsjesdag is wat ouderwets en zou qua tradities 
moeten worden aangepast aan deze tijd.

Vraag welke leerlingen vóór de stelling zijn en welke te-
gen. Laat ze door argumenten aan te voeren met elkaar 
in discussie gaan en stel eventueel kritische vragen.

Klik op de  op het scherm om naar de afbeelding van 
het werkblad te gaan. 

Werkblad  
Op het scherm staat het werkblad ‘Prinsjesdag’ afge-
beeld. Bespreek de opdrachten met de leerlingen.
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Uitwerking werkblad

1. Woordzoeker

Hebben de leerlingen alle Prinsjesdag-woorden goed 
onthouden? In de woordzoeker staan er zeven verstopt. 
Van links naar rechts en van boven naar beneden.  
Kunnen ze alle woorden vinden?

B E L A S T I N G

S E P T E M B E R

G O U D

M I L J O E N E N N O T A

D E N H A A G

R I D D E R Z A A L

K O F F E R T J E

D I N S D A G

R E G E R I N G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F H T E Y T V H V P E D N 
M I N I S T E R S A Z K G 
G M S P M R G I R V X O A 
D J E R F O I G V P O F I 
J F T I F O A A R R N F S 
F K O N I N G W D A T E J 
D C C S M R S D P C A R V 
M I L J O E N E N N O T A 
N G I E X D T F G E G J R 
W K S S T E F K G E C E E 
C L S D W E I T N C I E S 
T E W A S J E S M T N J S 
R B E G R O T I N G C A I

De verborgen woorden zijn:
Prinsjesdag, Troonrede, koning, ministers, koffertje, 
Miljoenennota en begroting.

2. Kennisquiz

De leerlingen testen hun kennis over Prinsjesdag.  
Ze vullen de antwoorden van links naar rechts in en  
lezen het verborgen woord van boven naar beneden.

Antwoord: Troonrede

B E L A S T I N G

S E P T E M B E R

G O U D

M I L J O E N E N N O T A

D E N H A A G

R I D D E R Z A A L

K O F F E R T J E

D I N S D A G

R E G E R I N G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F H T E Y T V H V P E D N 
M I N I S T E R S A Z K G 
G M S P M R G I R V X O A 
D J E R F O I G V P O F I 
J F T I F O A A R R N F S 
F K O N I N G W D A T E J 
D C C S M R S D P C A R V 
M I L J O E N E N N O T A 
N G I E X D T F G E G J R 
W K S S T E F K G E C E E 
C L S D W E I T N C I E S 
T E W A S J E S M T N J S 
R B E G R O T I N G C A I

3. Prinsjesdag van de toekomst

Hoe ziet Prinsjesdag er in de toekomst uit? Komen er 
nog meer tradities bij of wordt alles juist moderner?  
De leerlingen schrijven een verhaal over hoe Prinsjesdag 
er over vijftig jaar uitziet. 

Laat enkele leerlingen hun toekomstvoorspelling over 
Prinsjesdag na afloop van de opdracht voorlezen.

4. In de media

De leerlingen onderzoeken de inhoud van de media-
aandacht rondom Prinsjesdag. Waar gaan de berichten 
over? Ze verzamelen krantenkoppen, quotes en tweets 
en verdelen deze over de thema’s tradities, begroting en 
belasting. Maak er samen een mediamuur van in de klas. 

Afronding: welk thema is erg populair in de media?  
Hoe komt dit?

Klik na het bespreken van het werkblad op het scherm 
op de  om de les af te sluiten.
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Handreiking module 
Inkomsten en uitgaven  
Lesdoelen
De leerlingen maken kennis met:
•   de verschillende soorten belastingen;
•   de opbouw van een belastingplan;
•   de fasen in een politiek jaar;
•   de verschillende inkomsten en uitgaven van de  
  overheid.

Start de digiles door op de Inkomsten en uitgaven-  
module te klikken. 

Wat zijn inkomsten?
De leerlingen bekijken de animatie over inkomsten van 
de overheid.

Alles over belastingen
Voorzieningen zoals ziekenhuizen en onderwijs kosten 
geld. De overheid betaalt voor deze voorzieningen. 
Leerlingen leren hoe de overheid geld verdient en wat 
belastingen zijn.

Cirkeldiagram 
Dit scherm geeft een overzicht van de soorten belastin-
gen die Nederlanders betalen en hoeveel inkomsten dat 
voor de overheid oplevert. 

Controleer of de leerlingen het cirkeldiagram begrijpen door 
vragen te stellen als: 
Aan welke belasting verdient de overheid het meest? 
loon- en inkomstenbelasting en btw
Aan welke belasting verdient de overheid het minst? 
motorrijtuigenbelasting

Klik op de  op het scherm om naar de differentiatie-
opdracht te gaan. 

Wie moet welke belasting betalen?  
De leerlingen leren dat de verschillende belastingsoorten 
een eigen naam hebben. 

De juiste antwoorden zijn: 
Tim betaalt inkomstenbelasting. 
Stella betaalt accijnzen en btw. 
Achmed betaalt btw.

Btw staat voor de ‘belasting toegevoegde waarde’. 
Net als alle andere belastingen is het een extra  
inkomstenbron voor de overheid. Btw wordt als  
heffing opgelegd op elk product of dienst.

Klik na de opdracht op het scherm op de  om verder 
te gaan met de les.

Wat zijn uitgaven?
De leerlingen bekijken de animatie over uitgaven van de 
overheid.

Inkomsten en uitgaven van de overheid
De leerlingen slepen de woorden die bij de inkomsten 
van de overheid horen naar het vak ‘inkomsten’ en de 
woorden die bij uitgaven van de overheid horen naar het 
vak ‘uitgaven’. Let op: een deel van de inkomsten van de 
overheid wordt verkregen via de btw die een gebruiker 
betaald voor een product of dienst: online winkelen (iets 
kopen), smartphone, loonstrook (belasting over je loon), 
benzine.

De juiste antwoorden zijn: 
Inkomsten: online winkelen, bekeuring, benzine,  
smartphone, loonstrook 
Uitgaven: park, politie, school, snelweg, ziekenhuis

Klik op de  op het scherm om naar de differentiatie-
opdracht te gaan.

De Rijksbegroting, de Miljoenennota en het 
Belastingplan  
De leerlingen leren welke vragen worden beantwoord in 
de Rijksbegroting, de Miljoenennota en het Belasting-
plan door het juiste woord in de juiste zin te plaatsen.

De juiste antwoorden zijn:
  De Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen van  
  alle ministers en beantwoordt deze vragen:  
  Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen  
  en wat gaat de overheid en de burger dat kosten?
  De Miljoenennota beantwoordt vragen zoals:  
  Wat zijn de belangrijkste plannen en wat gaan die  
  plannen kosten? Wat betekenen de plannen voor jou?
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  Het Belastingplan is een pakket belastingmaat- 
  regelen/voorstellen. Het beantwoordt deze vragen:   
  Wat voor financiële gevolgen hebben deze plannen   
  voor mij?

Klik na de opdracht op het scherm op de  om verder 
te gaan met de les.

Stelling
Stelling: Het maakt mij niet uit dat Nederland een staats-
schuld heeft, ik vind het belangrijker dat er genoeg geld 
wordt uitgegeven aan onderwijs, zodat ik goed les krijg.

Vraag aan de leerlingen of zij weten wat een staatschuld is. 
Antwoord: De staatsschuld of overheidsschuld is het  
totaal aan uitstaande leningen van de overheid en dus 
de totale schuld van de overheid. Een staatsschuld is 
niet gratis. Over schuld (een lening) moet rente betaald 
worden en dat is niet weinig. De rente die je betaalt kan 
dus niet gebruikt worden voor voorzieningen.

Vraag welke leerlingen vóór de stelling zijn en welke  
tegen. Laat ze door argumenten aan te voeren met el-
kaar in discussie gaan en stel eventueel kritische vragen.
Klik op de  op het scherm om naar de afbeelding van 
het werkblad te gaan. 

Werkblad  
Op het scherm staat het werkblad ‘Inkomsten en uitga-
ven’ afgebeeld. Bespreek de opdrachten met de leerlin-
gen.
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Uitwerking werkblad

1. Inkomsten en uitgaven van de overheid

De leerlingen gebruiken de kleuren groen en rood om 
aan te geven welke woorden bij inkomsten overheid en 
welke woorden horen bij uitgaven overheid horen.

Antwoord:

2. Voorzieningen

De leerlingen noemen vijf door de overheid betaalde 
voorzieningen die belangrijk zijn voor hen. Daarna zetten 
ze een cirkel om hun persoonlijke top 3. Vervolgens 
maken ze van hun ‘nummer 1 voorziening’ een informa-
tieve poster. Op deze poster geven ze duidelijk in woord 
en beeld aan waarom ze dit de belangrijkste voorziening 
vinden.

Klik na het bespreken van het werkblad op het scherm 
op de  om de les af te sluiten.

inkomsten overheid voorzieningen betaalt de overheid ziekenhuis accijns (alcohol)

uitgaven overheid belastingen betaalt de burger btw onderwijs
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Handreiking 
module Begroten  
Lesdoelen
De leerlingen maken kennis met:
•  het politieke basisbegrip begroten;
•   de Rijksbegroting en de Miljoenennota;
•   hoe de Rijksbegroting en de Miljoenennota zich tot  
  elkaar verhouden;
•   het politieke jaar;
•   het opstellen van een begroting.

Start de les door op de Begroten-module te klikken.

Animatie
De leerlingen bekijken de animatie over de begrotings-
cyclus van de overheid.

Belangrijke koffer 
De leerlingen leren wat er in het koffertje van de Minister 
van Financiën zit. Weten ze ook dat hij die draagt omdat 
hij verantwoordelijk is voor de begrotingen?

Uitleg
De begrippen Rijksbegroting en Miljoenennota worden 
toegelicht. 

Begroten maar! 
De leerlingen krijgen een tekst over vijf verschillende  
ministers en hun begrotingen te zien. Ze vullen de  
woorden op de juiste plaats in. 

De juiste antwoorden zijn:
  De Minister van Justitie en Veiligheid maakt een plan  
  waarin staat dat er meer politie op straat ingezet   
  moet worden. 
  ‘Meer geld voor ziekenhuizen’ staat in het plan van de  
  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  ‘Elk kind in Nederland moet naar school kunnen’,  
  staat in het plan van de Minister van Onderwijs,  
  Cultuur en Wetenschap.
  In het plan van de Minister van Infrastructuur en  
  Milieu staat dat het belangrijk is dat er meer wind- 
  molens komen.
  Als alle begrotingen klaar zijn, controleert de Minister  
  van Financiën ze allemaal. 

Wat is waar? 
De leerlingen bepalen welke stellingen waar zijn. Geef zo 
nodig aan dat twee stellingen waar zijn.
Antwoord: Alle stellingen zijn waar.

Een politiek jaar
Leerlingen leren hoe een politiek jaar eruitziet. 
Vraag: Kun je dit vergelijken met een schooljaar?

Klik op de  op het scherm om naar de differentiatie-
opdracht te gaan.

Betekenis  
Wat betekenen de woorden? De leerlingen koppelen 
woord en betekenis aan elkaar.

De juiste antwoorden zijn:
  Verantwoordingsdag: de regering en de Tweede  
  Kamer blikken terug op het politieke jaar.
  Accijns: belasting die je betaalt over drank, sigaretten  
  en benzine.
  Schatkist: zo noem je al het geld waarover de  
  overheid beschikt.
  Begrotingstekort: dit heeft de regering als ze meer   
  geld uitgeeft dan er binnenkomt.
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Klik na de opdracht op het scherm op de  om verder 
te gaan met de les.

Wat is waar?
De leerlingen zien drie opmerkingen over Prinsjesdag, 
welke zijn waar en welke zijn dus niet waar?  
Geef zo nodig aan dat twee opmerkingen waar zijn.

De juiste antwoorden zijn:
  Hoe meer de overheid leent, hoe minder de staats- 
  schuld wordt. Niet waar, door meer te lenen, worden  
  je schulden hoger. Bovendien moet je over het geld 
  dat je leent rente betalen, waardoor de schuld verder  
  oploopt.
  In een begroting staat hoeveel geld er binnenkomt en  
  wordt uitgegeven. Waar.
  Op Verantwoordingsdag kijkt de regering terug  
  op het politieke jaar. Waar.

Werk in uitvoering
Voordat een begroting kan worden uitgevoerd, moet er 
van alles gebeuren. De leerlingen zetten de onderdelen 
in de juiste volgorde door de letters naar de juiste plek te 
slepen. Bij de juiste oplossing komt dit in beeld te staan.

De juiste volgorde is: 
D. Na de verkiezingen maken de partijen die het land  
  gaan besturen een Regeerakkoord. 
A. Niet alles staat in het Regeerakkoord. Daarom maakt  
  elke minister elk jaar een eigen begroting. 
E.  De begrotingen van alle ministeries samen vormen  
  de Rijksbegroting. 
B.  Op Prinsjesdag presenteert de Minister van Financiën  
  de Rijksbegroting en de Miljoenennota. In de  
  Miljoenennota staan de plannen van het kabinet   
  uitgelegd. 
C.  Voordat de plannen worden uitgevoerd, moeten de   
  Tweede en Eerste Kamer ze goedkeuren.

Stelling
Stelling: De Minister van Financiën zou kinderen om  
advies moeten vragen bij het maken van de Rijksbegroting.

Vraag welke leerlingen vóór de stelling zijn en welke  
tegen. Laat ze door argumenten aan te voeren met elkaar 
in discussie gaan en stel eventueel kritische vragen.

Klik op de  op het scherm om naar de afbeelding van 
het werkblad te gaan.

Werkblad  
Op het scherm staat het werkblad Begroten afgebeeld. 
Bespreek de opdrachten met de leerlingen.
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Uitwerking werkblad

Doel: De leerlingen ervaren hoe ingewikkeld het budget-
teren (verdelen) van geld is.

Laat de leerlingen zelf een keuze maken uit één van de 
drie opdrachten op het werkblad.

1. Klassenbudget

De leerlingen ‘krijgen’ een klassenbudget/klassengeld. 
Met dit geld moeten ze vier activiteiten organiseren. 
Hiervoor maken ze een plan. Waar gaan ze het geld  
aan besteden? Hoe gaan ze het geld verdelen? Het is 
mogelijk dat u het begrip budget en budgetteren wat 
aandacht moet geven. 

De antwoorden op deze vragen zijn afhankelijk van  
de leerlingen. Wijs een aantal leerlingen aan en laat ze 
vertellen wat ze bij deze opdracht hebben ingevuld.  
Laat klasgenoten hierop reageren.

2. Geld verdelen

De leerlingen verdelen een budget van 5.000,- euro over 
vier gekozen schoolactiviteiten. Ze onderbouwen hun 
keuzes. De antwoorden op de vragen die volgen, zijn 
afhankelijk van de leerlingen. Wijs leerlingen aan om te 
vertellen wat ze bij deze opdracht hebben ingevuld.  
Laat klasgenoten hierop reageren.

3. In de schoenen van…

De leerlingen verdelen een budget van 250 miljard euro 
over zeven posten. Ze onderbouwen hun keuzes. De ant-
woorden op de vragen die volgen, zijn afhankelijk van de 
leerlingen. Wijs leerlingen aan om te vertellen wat ze bij 
deze opdracht hebben ingevuld. Laat klasgenoten hierop 
reageren.

Klik na het bespreken van het werkblad op het scherm 
op de  om de les af te sluiten.
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Handreiking 
module Democratie  
Lesdoelen
De leerlingen maken kennis met:
•  het politieke basisbegrip democratie;
•   de inrichting van de Nederlandse staat;
•   de begrippen: minister-president, minister,  
  staatssecretaris, regering, kabinet, parlement,  
  Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Staten-Generaal;
•   het politieke jaar;
•   het politieke basisbegrip begroten.

Start de les door op de Democratie-module te klikken.

Animatie
De leerlingen bekijken de animatie ‘Het Plan van  
Nederland’. In deze animatie wordt het begrip democra-
tie uitgelegd.

Democra…wat? 
De leerlingen denken na over het woord democratie en 
geven antwoord op de vraag. 

Het juiste antwoord is: a. Alle mensen mogen meedenken 
en meebeslissen over ons land. Dat doen ze door te 
stemmen tijdens de verkiezingen. 

Praat met de leerlingen nog even na over het begrip 
democratie. Weten de leerlingen bijvoorbeeld wat het 
betekent als er in de klas iets democratisch wordt afge-
sproken?

Wist je dat… 
Aan de hand van zeven weetjes leren leerlingen meer 
over de verkiezingen, de Tweede en Eerste Kamer.  
Laat de leerlingen om de beurt een weetje voorlezen. 

Wat weten de leerlingen nog meer over deze onderwer-
pen?

Hoe heten ze? 
Wie nemen plaats in ‘de regering’, ‘het kabinet’ en ‘het 
parlement’? De leerlingen beantwoorden hier drie vra-
gen over.

De juiste antwoorden zijn:
  De regering bestaat uit de koning en alle ministers. 
  Het kabinet bestaat uit de minister-president, de  
  ministers en de staatssecretarissen.
  Het parlement bestaat uit de Eerste Kamer en  
  de Tweede Kamer, zij worden samen ook de  
  Staten-Generaal genoemd.

Zijn we in beeld?
De leerlingen zien een drietal illustraties die hen helpen 
de begrippen ‘regering’, ‘kabinet’ en ‘parlement’ te 
begrijpen.

Wat doen ze?
De leerlingen beantwoorden vier vragen over de taken 
van ‘de regering’, ‘het kabinet’ en ‘het parlement’.
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De juiste antwoorden zijn:
  De regering is verantwoordelijk voor de uitvoering  
  van wetgeving en het opstellen en aanpassen van de  
  begrotingen.
  Het kabinet bestuurt het land, maakt het beleid  
  (plannen) en voert dit uit. 
  De Tweede Kamer is onderdeel van het parlement en  
  heeft twee hoofdtaken: de regering controleren en   
  wetten maken.
  De belangrijkste taak van de Eerste Kamer (onderdeel  
  van het parlement) is het beoordelen van wets-
  voorstellen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd.

Wat is waar?
De leerlingen krijgen vijf stellingen te zien waarvan ze 
moeten bepalen of deze waar zijn of niet waar. 

De juiste antwoorden zijn: 
  Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke minister- 
  president gehad. Waar. 
  Het regeerakkoord is een wetboek waarin staat wat  
  je wel en niet mag doen. Niet waar, in het regeer- 
  akkoord staan de belangrijkste afspraken die de  
  regeringspartijen met elkaar hebben gemaakt. 
  Alle kamerleden en staatssecretarissen zorgen ervoor  
  dat de plannen uit het regeerakkoord zo goed  
  mogelijk worden uitgevoerd. Niet waar, de ministers  
  en staatssecretarissen zorgen hiervoor. 
  De ministers maken elk jaar een plan waarin staat  
  waar ze geld aan willen uitgeven. Waar. 
  Een plan waarin staat hoe geld verdiend wordt en  
  waaraan het wordt uitgegeven, noem je een  
  begroting. Waar.

Klik op de  op het scherm om naar de differentiatie-
opdracht te gaan.

Wat doet een minister?  
De leerlingen bedenken wat de rol is van ministers en 
staatssecretarissen in de regering.

De juiste antwoorden zijn: 
Ministers hebben een belangrijke taak in de regering. 
Zij staan aan het hoofd van een ministerie. Denk aan de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In een 
ministerie werken naast de minister vaak ook staats-
secretarissen. Zij helpen ministers bij het leiden van een 
ministerie.

Klik na de opdracht op het scherm op de  om verder 
te gaan met de les.

Maak kennis met…
De leerlingen maken kennis met de Minister van  
Financiën Wopke Hoekstra. Lees samen de tekst op  
het scherm.

Maak kennis met…
De leerlingen maken kennis met de staatssecretaris 
van Financiën Menno snel. Lees samen de tekst op het 
scherm.

Stelling
Stelling: In een echte democratie zouden kinderen ook 
hun stem moeten kunnen uitbrengen.

Vraag welke leerlingen vóór de stelling zijn en welke te-
gen. Laat ze door argumenten aan te voeren met elkaar 
in discussie gaan en stel eventueel kritische vragen.

Klik op de  op het scherm om naar de afbeelding van 
het werkblad te gaan. 

Werkblad  
Op het scherm staat het werkblad ‘Democratie’  
afgebeeld. Bespreek de opdrachten met de leerlingen.



16

Uitwerking werkblad

1. Zoek het begrip 

De juiste antwoorden zijn: 
Democratie: alle mensen mogen meedenken en mee-
beslissen over ons land. Dat doen ze door te stemmen 
tijdens de verkiezingen. 

Voorzieningen: iets wat je nodig hebt om goed te  
kunnen leven. Iedereen mag hier gebruik van maken.  
De overheid betaalt dit onder andere met belasting-
inkomsten. 

Minister: iemand die in het kabinet zit en plannen moet 
maken voor Nederland. Een minister moet er ook voor 
zorgen dat de plannen die zijn goedgekeurd echt worden 
uitgevoerd. 

Tweede Kamer: hier bespreken de ministers hun plan-
nen met de kamerleden. Al deze plannen worden hier 
ook gecontroleerd en beoordeeld. 

Regeerakkoord: in dit officiële document staan de be-
langrijkste afspraken die de partijen die het land bestu-
ren met elkaar hebben gemaakt. 

Kabinet: dit vormen alle ministers en staatssecretarissen 
samen. 

Begroting: een plan waarin staat hoe geld wordt ver-
diend en waar het aan wordt uitgegeven. 

Eerste Kamer: hier wordt bepaald of de plannen die 
door de Tweede Kamer gemaakt of beoordeeld zijn, 
worden goedgekeurd. 

Kamerlid: iemand die gekozen is om het Nederlandse 
volk te vertegenwoordigen in de Eerste of de Tweede 
Kamer. 

Verkiezingen: het moment waarop iedereen die acht-
tien jaar of ouder is en een Nederlands paspoort of een 
identiteitskaart heeft, mag stemmen.

2. Quiz

De leerlingen beantwoorden een aantal vragen over 
democratie en begroten. 

De juiste antwoorden zijn:
1. c.  Volksvertegenwoordiging
2. b.  Dienaar
3. c.  Het volk en de volksvertegenwoordiging
4. b.  Als je 18 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit  
   hebt.
5. b.  76
6. b.  Het kabinet
7. a.  De regering
8. c.  Het parlement
9. c.  De Eerste Kamer en de Tweede Kamer samen
10. a.  Op Prinsjesdag
 
Kijk de antwoorden na of bespreek ze klassikaal, zodat 
de leerlingen weten hoeveel vragen ze goed hebben en 
dit op hun werkblad kunnen zetten.

Klik na het bespreken van het werkblad op het scherm 
op de  om de les af te sluiten.
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