
Democratie, regeerakkoord en kabinet zijn geen woorden die je elke dag gebruikt. Weet jij wat ze betekenen? 
Trek een lijn tussen de woorden en de juiste uitleg.

Begrippen: Definities: 

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

Iets wat je nodig hebt om goed te kunnen leven. Iedereen mag  
hier gebruik van maken. De overheid betaalt dit onder andere  
met belastinginkomsten. 

Het moment waarop iedereen die achttien jaar of ouder is en  
een Nederlands paspoort of een identiteitskaart heeft, mag stemmen. 

Een plan waarin staat hoe geld wordt verdiend en waar het aan wordt  
uitgegeven.

Alle mensen mogen meedenken en meebeslissen over ons land.  
Dat doen ze door te stemmen tijdens de verkiezingen.

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

In dit officiële document staan de belangrijkste afspraken die  
de partijen die het land besturen met elkaar gemaakt hebben.

Dit vormen alle ministers en staatssecretarissen samen.

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 ook echt worden uitgevoerd. 

Hier bespreken de ministers hun plannen met de Kamerleden.  
Al deze plannen worden hier ook gecontroleerd en beoordeeld.
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Verkiezingen

1. Zoek het begrip
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1. Minister is een Latijns woord. Weet jij wat het  
 betekent?
 a. Baas
 b. Dienaar
 c. Meester

2. Wie bepaalt wat er met Nederland gebeurt?
 a. De minister van Financiën
 b. De minister-president
 c. Het volk en de volksvertegenwoordiging

3. Hoeveel zetels hebben de partijen die het land  
 besturen minimaal samen nodig?
 a. 50
 b. 76
 c. 150

4. Wat gebeurt er als Nederland meer geld uitgeeft  
 dan er binnenkomt?
 a. Dat kan niet
 b. Dan krijgt het land een schuld
 c. Dan vragen de ministers de koning om extra geld 

5. Op welke dag worden de begrotingen van  
 Nederland gepresenteerd?
 a. Op Prinsjesdag
 b. Op Koningsdag
 c. Tijdens de Algemene Beschouwingen

Ik heb …... vragen goed!

Nu je alles weet over democratie en begroten, is het tijd om je kennis te testen. 
Hoeveel punten scoor jij in de quiz?

Deze voorzieningen vind ik het allerbelangrijkst:

1.        2.       3. 

Zonder welke voorzieningen zou jij echt niet kunnen? Schrijf jouw drie belangrijkste voorzieningen op. Klaar?  
Maak over jouw nr. 1 voorziening een informatieve poster. Op deze poster kun je duidelijk zien waarom jij dit een  
belangrijke voorziening vindt.

2. Mini-quiz

3. Favoriete voorzieningen
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