
Maatschappijleer 4M – Macht & Zeggenschap (Politiek) – Periode 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

  

                   

Workshopsessie  
Opdrachten 1 t/m 7 maken 

Workshopsessie 
Opdrachten 1 t/m 6 maken 

Verwondersessie 

1. De Grondwet 
 

Verwondersessie 
 
2. Democratie 

Verwondersessie 
 
3. Politieke partijen 
 

Verwondersessie 
 
5. Hoe komt een 
wet tot stand? 

Verwondersessie 
 
4. Kabinet & 
Parlement 

Workshopsessie 
Opdrachten 1 t/ 7 maken 
 

 

Workshopsessie 
Opdrachten 1 t/m 7 maken 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

- Ik weet hoe mensen 
invloed hebben op de 
besluitvorming 

- Uitleggen hoe de 
democratie in 
Nederland is geregeld 

- Uitleggen wat een 
referendum is en 
daarvan voor- en 
nadelen kunnen 
noemen 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- Ik weet wat een politieke 

partij is en hierbij 

voorbeelden kunnen 

noemen 
- Uitleggen waarom 

politieke partijen 

belangrijkrijk zijn in een 

democratie 
- Uitleggen hoe we politieke 

partijen indelen op 

politieke richting, stroming 

en rol van de overheid 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- Ik weet welke 

machtsmiddelen er zijn 
en hiervan voorbeelden 
noemen 

- Uitleggen hoe de macht 
in Nederland is 
verdeeld 

- Uitleggen dat de 
grondwet belangrijk is 
voor een rechtsstaat 

 
  
 

Verwondersessie 
 
6. Invloed op de 
politiek 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- Ik weet wat de taken van 

kabinet en parlement zijn 
- Weten wat het verschil is 

tussen coalitie en oppositie 
- Uitleggen wat de verschillen 

zijn tussen controlerende en 

wetgevende taken van het 

parlement 
- Uitleggen waarom het 

kabinet het parlement 

nodig heeft 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

 

- Ik weet welke rol 

ambtenaren spelen bij 

politieke besluitvorming 
- Uitleggen hoe we in 

Nederland regels en 

wetten maken 
- Uitleggen waarom in 

Nederland er vaak een 

compromis nodig is 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- Ik weet hoe mensen 

invloed kunnen uitoefenen 

op besluitvorming en 

hiervan voorbeelden 

kunnen noemen 
- Uitleggen wat het verschil 

is tussen actief en passief 

kiesrecht 

Workshopsessie 
Opdrachten 1 t/m 6 

Workshopsessie 
Opdrachten 1 t/m 7 


