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De activiteit in het Brussels Parlement voorbereiden of verwerken in de klas?  

Niet verplicht, wel leuk! 

Je vindt in dit document authentiek materiaal van het parlement waarmee  

je zelf aan de slag kan. 

Gebruik je graag een kant en klare oefening? In Prep je klas en Terug in de klas vind  

je telkens twee voorbeelden. Je vindt er ook inspiratie om zelf oefeningen uit te werken. 

 duidt de oefeningen voor de lage taalniveaus aan. 

  duidt de oefeningen voor de hogere taalniveaus aan.  

 

 

1. AUTHENTIEK MATERIAAL 

• Tekst over democratie 

• Twee uitgewerkte oefeningen 

• Inspiratie voor oefeningen 

 

2. PREP JE KLAS 

• Twee uitgewerkte oefeningen 

• Inspiratie voor oefeningen 

 

 

3. TERUG IN DE KLAS 

• Twee uitgewerkte oefeningen 

• Inspiratie voor oefeningen 
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1. AUTHENTIEK MATERIAAL 

 

1.1. TEKST OVER DEMOCRATIE 

IN DE KIJKER: HOE WERKT ONZE DEMOCRATIE?  

Bron: website Wablieft, herschreven in eenvoudig Nederlands  

 

Stemmen voor volksvertegenwoordigers 

België is een ingewikkeld land. We hebben 
maar liefst zes regeringen. Hoe werkt de 
politiek in ons land? Dat lees je hieronder. 

In een democratie heeft iedereen het recht 
om haar of zijn mening te uiten. Iedereen 
heeft ook het recht om stemmen, en om 
zelf verkozen te worden. Iedereen mag een 
politieke partij oprichten. Stemmen is 
geheim. Niemand mag je dwingen om op 
iemand te stemmen. Je stem is vrij. 

Parlement 

België is een 'parlementaire democratie'. 
We kiezen mensen die ons 
vertegenwoordigen in een parlement. De 
mensen die we kiezen zijn 
'vertegenwoordigers van het volk'. Ze 
nemen beslissingen in de plaats van de 
mensen die hen verkozen hebben. 

Politieke partijen 

De mensen in een parlement zijn bijna 
altijd lid van een politieke partij. Ze staan 
op een lijst van die partij bij de 
verkiezingen. In het parlement stemmen de 
leden van een partij meestal samen voor of 
tegen een voorstel. De leden van een partij 
stemmen zoals de partij dat wil. Politieke 
partijen hebben dus veel macht. 

Programma 

Elke partij heeft een programma. Daarin 
staat hoe die partij de samenleving wil 
organiseren. De partijen hebben daar vaak 
heel verschillende ideeën over. Er zijn 
linkse en rechtse partijen. Sommige 

partijen komen op voor de vrijheid van elke 
mens, andere partijen komen op voor de 
hele gemeenschap. Er zijn socialisten, 
liberalen, nationalisten, groenen,? 

Wetten 

Wetten regelen de samenleving in ons land. 
Politici beslissen in het parlement over die 
wetten. Daarom heet het parlement de 
'wetgevende macht'. Politici maken nieuwe 
wetten of veranderen oude wetten. Is een 
meerderheid in het parlement voor een 
voorstel? Dan wordt het voorstel een wet. 

Vijf jaar 

Onze parlementen krijgen maar een 
bepaalde tijd om wetten te maken. Die tijd 
heet de 'legislatuur'. Is die tijd voorbij? Dan 
komen er nieuwe verkiezingen. In België is 
dat na deze verkiezingen voor alle 
parlementen vijf jaar. 

Regering 

Het parlement maakt wetten. Maar iemand 
moet ook zorgen dat de wetten uitgevoerd 
worden. Dat is de regering. De regering is 
de 'uitvoerende macht' in ons land. Na de 
verkiezingen vormen enkele partijen in het 
parlement een regering. Die regering kiest 
ministers om de wetten uit te voeren. Elke 
minister is verantwoordelijk voor een deel 
van de wetten. Ministers zijn meestal zelf 
verkozen, maar niet altijd. 
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Meerderheid 

Om een regering te vormen, heb je een 
meerderheid nodig in het parlement. Een 
meerderheid bestaat uit minstens de helft 
van alle leden, plus één. België telt veel 
partijen. Geen enkele partij heeft alleen 
meer dan de helft van de leden in het 
parlement. Verschillende partijen moeten 
dus samenwerken. Na de verkiezingen 
onderhandelen de partijen over elkaars 
programma. Iedereen moet een beetje 

toegeven. Raken de partijen het eens? Dan 
kunnen ze een regering vormen. 

Leider van de regering 

De federale regering is de regering van heel 
België. De leider van die regering is de 
eerste minister of 'premier'. De Vlaamse, 
Waalse, Brusselse, Franstalige en 
Duitstalige regering worden geleid door een 
minister-president. 

 

DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

Bron: website Brussels Parlement  

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is samengesteld uit 89 parlementsleden, 
17 Nederlandstaligen en 72 Franstaligen. De laatste gewestverkiezingen dateren 

van 26 mei 2019. De volgende gewestverkiezingen zullen gehouden worden in 2024.  
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1.2. OEFENINGEN  

 

Werk individueel of in groepjes.  

Mogelijke oefeningen bij de tekst:  

• De cursisten vatten een paragraaf samen.  

• De cursisten zetten de juiste titel boven de paragraaf.  

• De cursisten vertellen elkaar de inhoud van hun paragraaf.  

 

 

Werk individueel of in groepjes.  

Mogelijke oefeningen bij de tekst:  

• De cursisten geven zelf een titel aan de paragraaf.  

• De cursisten vatten de tekst samen.  

• De cursisten vertellen elkaar de inhoud van hun deel.  

 

 

1.3. MEER INSPIRATIE 

• Welke politieke partijen zetelen in het Brussels Parlement? 

• Surf naar de website van de politieke partij waarmee je een meet en greet hebt. Laat de 
cursisten één standpunt uitkiezen op de website en er hun mening over geven. 

• Surf naar de website van de politicus waarmee je een meet en greet hebt. Kies een 
actiekader uit één van zijn/haar beleidsplannen. Bespreek de acties en laat de cursisten 
hierover een standpunt formuleren.  
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2. PREP JE KLAS

2.1. WOORDZOEKER  

Opdracht: Zoek de 7 woorden in de woordzoeker 

Werk individueel of in groep. Organiseer daarna een klasgesprekje. Ken je deze 
woorden? Wat betekenen ze?  

 

Materiaal:  

• Klasfiche woordzoeker basis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht: Zoek de 10 woorden in de woordzoeker 

Welke woorden herken je in de woordzoeker? Geef de cursisten de antwoorden 
niet op voorhand, maar laat ze zelf de woorden zoeken.  
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Oplossingen woordzoeker: 

• Autonomie 

• Begroting 

• Belasting 

• Commissie 

• Grondwet 

• Kiezer 

• Minister 

• Oppositie 

• Stemming 

• Meerderheid 

 

Materiaal:  

• Klasfiche woordzoeker extra  

 

 

Klasgesprek 

• Wat is de relatie van het woord met het Brussels parlement? 

• Aan welke woorden denk je bij het woord “volksvertegenwoordiger”?  

 

2.2. INTERVIEW MET DE POLITICUS 

 

Opdracht: Interview voorbereiden 

Werkvorm: individuele voorbereiding gevolgd door een rollenspel in duo.  

 

• Elke cursist bereidt de vragen voor het interview voor.  

• De cursisten geven hun vragen door aan een andere cursist die op de vragen antwoordt. 

• De cursisten oefenen het interview via een rollenspel.  
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Materiaal:  

• Klasfiche interview  

 

2.3. MEER INSPIRATIE? 

• De plaats van het parlement en de wegbeschrijving door de cursisten laten opzoeken en 
bespreken.  

• Over het parlement en politiek lezen en samen met de cursisten de moeilijke woorden 
opzoeken (zie authentiek materiaal).  

• Een klassikaal gesprek voeren over politiek, verkiezingen en media  

 

Je kan dit koppelen aan andere thema’s in de klas: mening geven, gebouwen, 
kleuren, vormen, beschrijvende adjectieven, , hobby’s, vrije tijd, vervoer … 

 

 

  

TIP 
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3. TERUG IN DE KLAS 

3.1. TEKST SCHRIJVEN  

Opdracht: Schrijf een tekst. Kies hieronder een opdracht.  

De opdrachten staan in stijgende lijn van moeilijkheidsgraad.  

 

Materiaal:  

• Klasfiche tekst schrijven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. INTERVIEW BESPREKEN 

Opdracht: Herlees je vragen voor het 
interview uit de vorige les.  

De cursisten controleren aan de hand van de 
klasfiche hun voorspellingen uit het interview 
van de vorige les.  

Opdracht: Wat vind jij van de politieke standpunten van 
de politicus?  

Na het interview bespreken de cursisten de politieke 
standpunten van de politicus in kwestie.  

 

Materiaal: 

• Het interview uit vorige les 

• Klasfiche bespreek  
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3.3. MEER INSPIRATIE? 

 

Organiseer een politiek debat: er is geld om 1 voorstel te “realiseren”.  

 

• Geef de cursisten een lijst van voorstellen. 

• De cursisten kiezen de 2 beste voorstellen. 

• De cursisten brengen in groepjes voor- en nadelen aan voor de 2 voorstellen.  

• Elke groep kiest unaniem een voorstel.  

 

 

• Laat de cursisten een lijst van mogelijke voorstellen binnen een thema opstellen. 

• Laat de cursisten een voorstel kiezen dat ze willen verdedigen. 

• De cursisten worden per voorstel verdeeld.  

• De cursisten moeten het voorstel voor de andere cursisten verdedigen. Ze bereiden dit in 
groep voor.  

 

 

 

 

 

 

 


