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  MASK kgt eindtermen

Zorg ervoor dat je de begrippen die worden genoemd ook kan 
begrijpen en uitleggen. Om jezelf te testen of je de eindtermen 
goed begrijpt, zijn er per hoofdstuk vier vragen opgesteld. In deze 
vragen moet je de eindtermen toepassen. Je kunt daarom de 
eindtermen erbij houden terwijl je de vragen maakt.

Hoofdstuk 1: Wat heb ik met politiek te maken

Ik kan 4 mogelijkheden die individuele burgers hebben om de  
politieke besluitvorming te beïnvloeden noemen (4.3.1): 
- Actief en passief kiesrecht bij verkiezingen voor  
 volksvertegenwoordigers
- Lidmaatschap van politieke partij en meedoen in een politieke partij
- Het oprichten van belangen- of pressiegroepen
- Beïnvloeding via lidmaatschap van en deelname aan belangen-  
 of pressiegroepen

● Ik kan 2 kenmerken van belangen- of pressiegroepen noemen 
(4.3.2): 
- Groepen die bepaalde belangen nastreven en/of die opkomen  
 voor de belangen van een bepaalde groep.  
- Voor die belangen proberen ze druk uit te oefenen op de politieke  
 besluitvorming.

● Ik kan 3 mogelijkheden van belangen- of pressiegroepen  om 
politieke besluitvorming te beïnvloeden noemen (4.3.3):
- Lobbyen  
- Verzoek indienen om een referendum te houden in de gemeente  
- Overleg in adviesorganen 

● Ik kan 11 mogelijkheden die zowel individuele burgers als 
belangen- of pressiegroepen hebben noemen (4.3.4):
- Actie voeren (dit kunnen allerlei vormen zijn van openlijke actie)  
- Oprichten van politieke partijen 
- Inschakelen van politieke partijen en/of contact opnemen met politici
- Indienen van klacht of bezwaarschrift bij de  
 volksvertegenwoordiging of het dagelijks bestuur
- Gebruik maken van de media om het probleem openbaar te maken
- Rechter inschakelen, dit kan bij onenigheid met de overheid 
- Petitie indienen  
- Burgerinitiatief indienen  
- Klacht indienen bij de Nationale Ombudsman: een klacht over het  
 gedrag van bestuursorganen, van ambtenaren van de  
 rijksoverheid en van de politie kunnen worden ingediend bij de  
 Ombudsman. 
- Gebruik maken van officiële inspraakmogelijkheden tijdens het  
 besluitvormingsproces  
- Referendum: een verzoek indienen om een referendum te  
 houden in de gemeente

● Ik kan 8 machtsmiddelen die burgers, belangen- en pressiegroepen 
kunnen hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden 
noemen (4.3.5):
- Beschikken over kennis/deskundigheid  
- Omvang van de groep die zij vertegenwoordigen/het aantal  
 leden
- Financiële middelen 
- Formele/wettelijke bevoegdheden hebben 
- Gezag/charisma van leidinggevende personen 
- Toegang tot politici  
- Zitting hebben of deel uitmaken van adviesorganen  
- Toegang tot en gebruik maken van de media
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● Ik kan de namen en taken van de actoren op het gemeentelijk 
bestuursniveau en hun rol in het politieke besluitvormingsproces 
noemen (4.2.2).
- Er is een gekozen gemeenteraad (de volksvertegenwoordiging)  
 en er is een dagelijks bestuur. Dat wordt gevormd door het  
 college van burgemeester en wethouders (college van B en W). Ook  
 op gemeentelijk niveau moet het dagelijks bestuur de goedkeuring  
 hebben van de meerderheid van de volksvertegenwoordiging.  
 Daarom vindt ook in gemeenten coalitievorming plaats. De  
 wethouders worden door de gemeenteraad voorgedragen.  
- De gemeenteraad, volksvertegenwoordiging, is het hoofd van de  
 gemeente en wordt door de inwoners van de gemeente  
 gekozen. Als volksvertegenwoordigers van de gemeente neemt  
 de gemeenteraad besluiten over gemeentelijk beleid en  
 controleren ze het college van B en W.  
- De burgemeester wordt door de Kroon benoemd. De  
 burgemeester hoort boven de partijen te staan. De burgemeester  
 is de voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad. De   
 burgemeester is verantwoordelijk voor handhaving van de  
 openbare orde, voor veiligheid in de gemeente en representeert  
 de gemeente.  
- De taken van de gemeente zijn onder meer: het bijhouden  
 wie er in een gemeente woont, heffen van lokale belastingen,  
 uitgeven van officiële documenten, uitgeven van uitkeringen,  
 aanleggen van straten, fietsroutes, voetpaden en het maken van  
 bestemmingsplannen.

https://www.maatschappij-kunde.nl


 www.maatschappij-kunde.nlDeze werkvorm is gemaakt door Seneca Servicehuis voor het vak maatschappijkunde. 

Vragen bij de eindtermen van hoofdstuk 1 

Een groep jongeren wil zich samen met deskundigen verenigen 
om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Samen starten 
ze ‘De Nederlandse Klimaatmissie’. Het doel van de Nederlandse 
Klimaatmissie is om de krachten van jongeren en deskundigen te 
bundelen en de politiek te bereiken met de boodschap: het is crisis 
en klimaatmaatregelen moeten sneller worden genomen!

Vraag 1: Er zijn 4 mogelijkheden van burgers om de politieke 
besluitvorming te beïnvloeden. Van welke mogelijkheid maakt de 
Nederlandse Klimaatmissie gebruik? Kies 2 antwoorden. 
 A. Zich verkiesbaar stellen bij de verkiezingen. 
 B. Lidmaatschap van politieke partij en meedoen in een politieke  
  partij.
 C. Het oprichten van belangen- of pressiegroepen.
 D. Beïnvloeding via lidmaatschap van en deelname aan  
  belangen- of pressiegroepen. 

Vraag 2: Welk machtsmiddel herken je bij de Nederlandse 
Klimaatmissie?
 A. Beschikken over kennis/deskundigheid. 
 B. Het hebben van financiële middelen. 
 C. Formele/wettelijke bevoegdheden hebben.
 D. Ze maken deel uit van een adviesorgaan. 

Vraag 3: Extinction Rebellion is ook een klimaatbeweging. Ze 
proberen de politiek te beïnvloeden door met een grote groep 
mensen kruispunten en wegen te bezetten. Van welke mogelijkheid 
om besluitvorming te beïnvloeden maken vooral zij gebruik? 
 A. Lobbyen.
 B. Actie voeren.
 C. Gebruik maken van officiële inspraakmogelijkheden tijdens  
  het besluitvormingsproces.
 D. Indienen van klacht of bezwaarschrift bij de  
  volksvertegenwoordiging of het dagelijks bestuur.

Vraag 4: Soms worden de demonstrerende burgers van Extinction 
Rebellion aangehouden omdat ze gevaarlijk zijn voor de 
verkeersveiligheid. Wie geeft dit bevel? 
 A. Het college van B & W. 
 B. De gemeenteraad. 
 C. De burgemeester. 
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Hoofdstuk 2: Politieke stromingen in Nederland

●Ik kan 3 kenmerken van politieke partijen uitleggen (4.2.3):  
Kenmerken:  
- Politieke partijen zijn verenigingen die zich bezighouden met het  
 inrichten van de samenleving als geheel.  
- Politieke partijen doen mee aan verkiezingen. 
- Politieke partijen proberen politieke macht te verwerven om hun  
 doelen te realiseren. 

● Ik kan 2 functies van politieke partijen uitleggen (4.2.3):
Functies:  
- Politieke partijen formuleren partij- en verkiezingsprogramma’s  
 om hun ideeën onder de aandacht van burgers te brengen.  
- Politieke partijen wegen verschillende belangen tegen elkaar af. 

Ook moet je de rollen van politieke partijen weten: de mate van 
invloed van een politieke partij is (onder meer) afhankelijk van haar 
deelname aan het dagelijks bestuur. Wanneer dit het geval is zijn zij 
medeverantwoordelijk voor het opstellen van een regeerakkoord/
collegeakkoord. Wanneer een politieke partij deelneemt aan het 
dagelijks bestuur spreken we van een coalitiepartij, wanneer zij 
niet deelneemt aan het dagelijks bestuur spreken we van een 
oppositiepartij.

● Ik kan politieke standpunten indelen in links en rechts (4.4.2). 
Links/rechts as:
- Links legt een sterke nadruk op het collectieve belang, ze streeft  
 naar het verkleinen van sociaaleconomische ongelijkheid; vanuit  
 die gedachte is een actieve rol voor de overheid in de samenleving  
 weggelegd.  
- Rechts legt een sterke nadruk op het individuele belang, ze  
 streeft naar grote economische vrijheid; vanuit die gedachte is  
 een passieve rol voor overheid in de samenleving weggelegd.

● Ik kan politieke standpunten indelen in progressief en conservatief 
(4.4.2):
Progressief/conservatief:
- Progressief staat voor veranderingsgezind; zij willen veel  
 persoonlijke vrijheid als het gaat om morele en ethische kwesties.  
- Conservatief staat voor behoudend; zij houden vast aan  
 traditionele waarden en normen.
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● Ik kan de indeling en uitgangspunten van politieke stromingen 
toepassen (4.4.5):
Liberale stroming: 
- Individuele vrijheid, individuele rechten en eigen  
 verantwoordelijkheid 
- Vrijheid op economische gebied. Particulier initiatief; de vrijheid  
 om te ondernemen, ruimte voor de vrije markt, en dus beperkte  
 overheidsinvloed  
- Nadruk op de kerntaken van de overheid: bescherming van de  
 rechtsstaat, handhaving van openbare orde en defensie
Sociaaldemocratische stroming:
- Streven naar meer sociaaleconomische gelijkheid; verkleinen  
 van verschillen in inkomen, welvaart, en macht  
- Relatief grote rol van de overheid om nadelen van de  
 vrijemarkteconomie te verminderen, om ongelijkheid te  
 verkleinen en om gemeenschapsgoederen zoals onderwijs,  
 sociale voorzieningen e.d. te scheppen  
- Internationale solidariteit  
- Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving
 Christendemocratische stroming: 
- Bijbelse waarden als naastenliefde en gemeenschapszin,  
 christelijke geloof als inspiratiebron  
- Harmonie en samenwerking tussen diverse groepen binnen de  
 samenleving 
- Faciliterende rol van de overheid in die samenwerking: de  
 overheid verricht vooral taken die niet door andere groepen in  
 de samenleving kunnen worden vervuld 
- Rentmeesterschap 
- Gespreide verantwoordelijkheid
 Ecologische stroming:
- Stellen duurzame ‘groene’ consumptie boven economische groei.  
 Te bereiken via mentaliteitsverandering bij burgers en bedrijven  
 en zeker ook via overheidsmaatregelen (zoals wetgeving)  
- Geen verdere aantasting van natuur en milieu  
- Milieuvriendelijk en duurzaam produceren en consumeren

Nationalistische stroming: 
- Stellen de oorspronkelijke bewoners van het land centraal  
- Streven naar onafhankelijkheid en volledig zelfbestuur. Proberen  
 dus zo min mogelijk deel te nemen aan internationale organisaties  
 zoals de EU 
- Globalisering en immigratie worden gezien als een bedreiging  
 voor het land  
- Bevat vaak populistische elementen

https://www.maatschappij-kunde.nl


 www.maatschappij-kunde.nlDeze werkvorm is gemaakt door Seneca Servicehuis voor het vak maatschappijkunde. 

Vragen bij de eindtermen van hoofdstuk 2.

Vraag 1: Bekijk het plaatje hierboven. Welke functie van politieke 
partijen herken je hier vooral? 
 A. Politieke partijen zijn verenigingen die zich bezighouden met  
  het inrichten van de samenleving als geheel.  
 B. Politieke partijen doen mee aan verkiezingen. 
 C. Politieke partijen proberen politieke macht te verwerven om  
  hun doelen te realiseren. 
 D. Geen van bovenstaande. 

Vraag 2: Op de poster van BIJ1 zie je allemaal verschillende kleuren. 
BIJ1 wil zo uitdragen dat ze gelijkheid heel belangrijk vinden. Bij 
welke stroming hoort BIJ1?
 A. Liberale stroming. 
 B. Christendemocratische stroming. 
 C. Sociaaldemocratische stroming. 
 D. Nationalistische stroming.

Vraag 3: Hierboven zie je een oude verkiezingsposter van het CDA. 
Welke waarden van welke stroming herken je? 
 A. Eigen verantwoordelijkheid en beperkte overheidsinvloed  
  van het liberalisme. 
 B. Harmonie en gemeenschapszin (samenwerking) van de  
  christendemocratie. 
 C. Veel sociale voorzieningen en internationale solidariteit van  
  de sociaaldemocratie. 
 D. Streven naar onafhankelijkheid en volledig zelfbestuur van de  
  nationalistische stroming. 

Een politieke partij kan tegelijkertijd …
Stelling 1: …  zowel een oppositiepartij als een coalitiepartij zijn. 
Stelling 2: … zowel rechts als conservatief zijn. 
Vraag 4: Welke stelling is juist? 
 A. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist. 
 B. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist. 
 C. Stelling 1 en 2 zijn beide juist. 
 D. Stelling 1 en 2 zijn beide onjuist. 
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Hoofdstuk 3: Wat gebeurt er bij verkiezingen

● Ik kan de namen, de uitgangspunten en de bijbehorende politieke 
stromingen van de landelijke politieke partijen die zetels hebben 
in de Tweede Kamer toepassen (4.4.1). 
- Je weet welke politieke partijen bij welke stroming(en) horen. 
 - De VVD en D66 zijn liberale partijen. D66 is een progressieve  
  partij, een ander voorbeeld van een progressieve partij is Volt.  
  CDA, ChristenUnie en de SGP zijn christendemocratische  
  partijen, waarvan de SGP een rechtse politieke partij is, de  
  ChristenUnie een linkse en het CDA een middenpartij. De Partij  
  van de Arbeid (Pvda), de Socialistische Partij (SP), DENK en Bij1  
  zijn voorbeelden van sociaaldemocratische partijen. Deze  
  partijen zijn tevens links. GroenLinks en Partij van de Dieren  
  (PvvD) hangen de ecologische stroming aan. Voorbeelden van  
  conservatieve partijen zijn FvD, Groep van Haga, JA21 en de  
  SGP. Soms is het lastig om een partij bij een stroming in te  
  delen. Zo is de PVV economisch midden-links maar uiterst  
  rechts als het gaat om identiteitskwesties. Een ander  
  voorbeeld is de BoerBurgerBeweging, de partij komt vooral op  
  voor het platteland, zonder dat het daarbij een specifieke  
  stroming aanhangt. 

Ik kan 4 kenmerken van populistische politieke partijen noemen (4.4.3):
Kenmerken:
- Zeggen te luisteren naar de wil van het volk  
- Leggen sterk de nadruk op (charismatisch) leiderschap  
- Doen vaak een beroep op vaderlandsliefde 
- Politieke partijen die zich afzetten tegen de ‘elite’ noemen we  
 populistisch. 

Populisme wordt enerzijds gezien als een politieke stijl en anderzijds 
als een politieke stroming. Populistische politici zetten zich af tegen 
‘elite’ die volgens hun zeggen niet opkomt voor de belangen van 
‘gewone mensen’. Zij gaan ervan uit dat zij zelf wel spreken namens 
het volk.

● Ik kan noemen welke rol de overheid speelt op verschillende 
terreinen (4.1.1):
De overheid speelt een rol op verschillende terreinen: de overheid 
maakt beleid voor maatschappelijke vraagstukken die op de 
politieke agenda komen. Tot de overheid behoren het bestuur van 
het land (het rijk), de provincie en de gemeente. Nederland kent drie 
bestuurslagen, namelijk:  
- Het bestuur van het land – ook wel nationaal bestuur genoemd 
– bestaat uit het gekozen parlement/de Staten-Generaal  
 (volksvertegenwoordiging), de regering/het kabinet en de  
 ministeries. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het  
 kabinet.*  
- Het bestuur van de provincie bestaat uit de gekozen Provinciale  
 Staten (volksvertegenwoordiging), het College van Gedeputeerde  
 Staten en de commissaris van de Koning. Het dagelijks bestuur  
 wordt gevormd door het College van Gedeputeerde Staten.  
 De gedeputeerden worden na de verkiezingen benoemd door  
 de leden van de Provinciale Staten. De commissaris van de  
 Koning is de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten  
 en de Provinciale Staten. Provincies zijn onder andere  
 verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied,  
 een bereikbare regio, de aanleg en het onderhoud van provinciale  
 wegen en fietspaden, voor de aanleg van nieuwe natuur en  
 behoud van huidige natuur.  
- Het bestuur van de gemeente bestaat uit de gekozen gemeenteraad  
 (volksvertegenwoordiging), het college van burgemeester en  
 wethouders (college van B en W) en de Burgemeester. Het  
 dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van  
 burgemeester en wethouders (college van B en W).  
 * Formeel is er een onderscheid tussen de regering en het  
 kabinet. Je leert dit onderscheid in de tekst van hoofdstuk 4.  
 Daarin is te lezen dat de koning en de ministers de regering  
 vormen, en dat de ministers en de staatssecretarissen het  
 kabinet vormen.  
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● Ik kan kenmerken van een parlementaire democratie toepassen 
(4.1.2.1). 
- De politieke macht ligt namens de burgers bij de  
 volksvertegenwoordiging.  
- Op nationaal niveau kan het kabinet ter verantwoording worden  
 geroepen door de volksvertegenwoordiging.  Je leert dit kenmerk  
 in hoofdstuk 4.  
- Het parlement neemt uiteindelijk de beslissing over  
 wetsvoorstellen.  Je leert dit kenmerk in hoofdstuk 4. en 6. 
- Er zijn vrije en geheime verkiezingen.  Je leert dit kenmerk in  
 hoofdstuk 8
- In een volksvertegenwoordiging neemt men beslissingen met  
 een meerderheid van stemmen, maar er wordt rekening gehouden  
 met minderheidsstandpunten en de grondrechten van alle 

 burgers.  Je leert dit kenmerk in hoofdstuk 6 en 8 
- Burgers hebben actief en passief kiesrecht en hebben het recht  
 en de mogelijkheid om op andere wijze invloed uit te oefenen op  
 de politieke besluitvorming.  
- Algemeen kiesrecht.  
- De bevoegdheden en macht van bestuurders en bestuursorganen  
 zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, waaronder de Grondwet.  
 Je leert dit kenmerk in hoofdstuk 4 en 5.
- Op provinciaal en gemeentelijk niveau gelden dezelfde principes.

● Ik kan 6 aspecten in verband met het functioneren van de 
Nederlandse parlementaire democratie toepassen (4.1.3). 
Aspecten:
- Om de hoeveel jaar in de regel verkiezingen plaatsvinden  
 voor een volksvertegenwoordiging op nationaal, provinciaal en  
 gemeentelijk niveau: de Europese verkiezingen zijn elke 5 jaar,  
 alle andere verkiezingen elke 4 jaar.
- Er zijn lijsttrekkers, peilingen en zwevende kiezers. Zwevende  
 kiezers hangen geen vaste partij aan, maar stemmen elke  
 verkiezingen op een andere partij. Voor de verkiezingen worden 

 
 er peilingen gehouden die weergeven hoe de partijen ervoor  
 staan in de zetelverdeling. Peilingen kunnen burgers beïnvloeden  
 aangezien er altijd een aantal partijen zijn die opvallen in de  
 peilingen. Burgers kunnen er voor kiezen om te stemmen op  
 een partij die veel zetels heeft in de peilingen. Lijsttrekkers zijn het  
 gezicht van een politieke partij in verkiezingstijd, een  
 aansprekende leider trekt meer kiezers. 
- Het proces van de kabinetsformatie, het belang van het  
 regeerakkoord, de noodzaak van coalitievorming en de  
 macht van de coalitie(partijen) en oppositie(partijen): tijdens de  
 kabinetsformatie gaan de partijen overleggen die denken dat ze  
 samen een regeerakkoord kunnen maken. De informateur leidt  
 de gesprekken. De partijen die samen tot een regeerakkoord  
 kunnen komen, vormen de coalitie. In de regel vormen de  
 coalitiepartijen een meerderheid in de Tweede Kamer. De  
 partijen die niet in de coalitie zitten maar wel in de Tweede  
 Kamer, noemen we oppositiepartijen. 
- De volgorde waarin een wet wordt vastgesteld: de rol van  
 de Tweede Kamer, de rol van de Eerste Kamer en de rol van het  
 ondertekenen door de minister(s) en koning.  Je leert dit kenmerk  
 in hoofdstuk 4. 
- Prinsjesdag: Troonrede, miljoenennota, begroting en algemene  
 beschouwing. De Troonrede wordt door de koning voorgelezen  
 op Prinsjesdag. Daarin staan de plannen van de regering van het  
 jaar. In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van het  
 Rijk. De miljoenennota is een uitleg van de begroting. Tijdens de  
 algemene beschouwingen gaat de Tweede Kamer in debat  
 over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd zijn. Je leert  
 dit kenmerk in hoofdstuk 4. 
- Het parlement controleert de regering en de rol van ministeriële  
 verantwoordelijkheid hierin; het ontstaan van een kabinetscrisis.  
 Je leert dit kenmerk in hoofdstuk 4.  
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● Ik kan 6 taken en kenmerken van het parlement, de Eerste en 
Tweede kamer toepassen (4.1.6, deels hoofdstuk 4). 
- Het aantal leden (volksvertegenwoordigers) van beide Kamers.  
 Daarbij moet je weten dat de Tweede Kamer uit 150 leden bestaat  
 en dat de Eerste Kamer uit 75 leden bestaat. In de opdrachten  
 heb je geleerd dat dit betekent dat er minimaal 76 zetels nodig  
 zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer en dat er minimaal  
 38 zetels nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer.   
- Hoe en door wie de leden van de Tweede Kamer en de Eerste  
 Kamer (Senaat) gekozen worden: de leden van de Tweede Kamer  
 worden direct gekozen, de Eerste Kamer indirect. Dat betekent  
 dat er eens in de 4 jaar gestemd wordt op de leden van de  
 Provinciale staten, en zij kiezen wie er in de Eerste Kamer komt. 
.  
- Verkiezingen voor beide Kamers vinden (normaliter) eens in de  
 vier jaar plaats. Deze verkiezingen vinden niet op hetzelfde  
 moment plaats.  
- De Tweede en Eerste Kamer bestaan uit fracties, die geleid  
 worden door een fractievoorzitter.  
- Het parlement bestaat uit coalitiepartijen en oppositiepartijen.  
 Dit kenmerk heb je eerder geleerd in hoofdstuk 1.   
- Het parlement heeft twee hoofdtaken: de (mede)wetgevende  
 taak en de controlerende taak. Je leert dit kenmerk in hoofdstuk 4. 
- De 9 rechten die bij de (mede)wetgevende taak en de  
 controlerende taak horen, worden verder voor je uitgewerkt in  
 hoofdstuk 6. 
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Vragen bij de eindtermen van hoofdstuk 3.

DEN HAAG – Henk en Ingrid. Voor deze denkbeeldige „doorsnee 
Nederlanders” zegt de PVV op te komen. Henk en Ingrid vormen 
„het hart en de ruggengraat van de samenleving”.

Vraag 1: Lees de krantenkop hierboven. Welk kenmerk van een 
populistische politieke partij zie je terug?
 A. Zeggen te luisteren naar de wil van het volk. 
 B. Leggen sterk de nadruk op (charismatisch) leiderschap.  
 C. Doen vaak een beroep op vaderlandsliefde. 
 D. Politieke partijen die zich afzetten tegen de ‘elite’ noemen we  
  populistisch. 

Vraag 2: De PVV is vaak de grootste oppositiepartij in de Tweede 
Kamer. Over welke bestuurslaag gaat het? 
 A. Het parlement op nationaal niveau. 
 B. Het parlement op provinciaal niveau. 
 C. Het parlement op gemeentelijk niveau. 
 D. Geen van allen, een oppositiepartij hoort namelijk niet bij het  
  parlement maar bij het dagelijks bestuur. 

Vraag 3: Omcirkel het juiste antwoord dat hoort bij het dagelijks bestuur. 
 A. Gemeenteraad - Provinciale Staten - Staten-Generaal. 
 B. Gemeenteraad - Provinciale Staten - Tweede Kamer. 
 C. College van B & W - Gedeputeerde Staten - het kabinet. 
 D. College van B & W -  Gedeputeerde Staten - Staten-Generaal. 

Vraag 4: Hieronder zie je een schema met wanneer verkiezingen 
plaatsvinden. Welke verkiezingen worden gehouden in 2023? 
 A. Gemeenteraadsverkiezingen.
 B. Provinciale Statenverkiezingen en Eerste Kamer.
 C. Tweede Kamer verkiezingen.
 D. Europese verkiezingen.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tweede Kamer 
verkiezingen

Gemeenteraads- 
verkiezingen

Verkiezingen Provinciale 
Staten (+ Eerste Kamer) 
en Europese verkiezingen

- Tweede Kamer 
verkiezingen

Gemeenteraads- 
verkiezingen
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