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Hoofdstuk 1 Problemen en oplossingen

In Nederland wonen bijna 17 miljoen mensen samen op 41.528 vierkante kilometer. 

Dat betekent dat er gemiddeld ruim 409 mensen per vierkante kilometer wonen. 

Ter vergelijking: in Suriname, dat een van de dunst bevolkte landen ter wereld is, 

wonen nog geen drie mensen per vierkante kilometer. Met zoveel mensen op een 

relatief kleine oppervlakte is het logisch dat er regels en afspraken moeten zijn om 

problemen te voorkomen of op te lossen. Sommige problemen kunnen worden 

opgelost doordat iemand een besluit neemt of er een nieuwe wet wordt gemaakt. 

Het lijkt zo dat je op de laatste soort problemen zelf weinig invloed hebt. Toch is 

dat niet waar. In dit hoofdstuk gaan we hier nader op in.

 1.1  De maatschappij

Alle mensen in Nederland samen vormen de Nederlandse maatschappij. We 

noemen dat ook wel de Nederlandse samenleving. In 2015 woonden er bijna 17 

miljoen mensen in Nederland. Dat stelt ons voor een heleboel ‘problemen’ waar-

voor we een oplossing moeten zoeken. Je kunt bij die oplossingen denken aan de 

afspraak om rechts te rijden op de weg of het ophalen van vuilnis op een bepaalde 

dag.

 Andere voorbeelden van dergelijke problemen zijn de voedselvoorziening of de 

huisvesting. Iedereen moet eten en iedereen moet ergens wonen. We noemen dat 

basisbehoeften. De basisbehoeften voor ieder mens zijn:

• eten en drinken

• woonruimte

• kleding

Figuur 1.1 Hoe krijgt iedereen goede woonruimte?
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In Nederland proberen we ervoor te zorgen dat iedereen die hier woont deze ba-

sisbehoeften heeft. De vraag is daarbij hoe we dat het beste aanpakken. Hoe zorg je 

dat iedereen voldoende te eten heeft? Wie gaat waar wonen? Als iemand geen huis 

kan betalen, wat doen we dan?

 Dit soort problemen lossen we met elkaar op. Daarvoor moeten we wel keuzes 

maken. Een manier is dat de regering alles in eigendom heeft, dus de bedrijven, 

scholen, huizen, wegen, spoorwegen, boerderijen enzovoort. Zo regelt een com-

munistische samenleving dat, zoals China of Noord-Korea. De regering bepaalt 

daar wat iedere burger krijgt.

 In Nederland doen we dat niet zo. Hier zijn bedrijven eigendom van onderne-

mers. Zij maken wat ze zelf willen, hoeveel ze zelf willen en ze verkopen dat voor 

een prijs die ze zelf bepalen. Als je het product van de ondernemer wilt kopen, dan 

betaal je hem daar voor en de ondernemer maakt winst. Daardoor krijgt de onder-

nemer meer geld en wordt hij rijker. Hij werkt daar ook voor en neemt het risico 

dat niemand het gemaakte product wil kopen. De regering bemoeit zich niet met 

het bedrijf van de ondernemer, behalve in de vorm van regels en belastingen.

 Jij hebt zelf dagelijks te maken met de maatschappij en de manier waarop wij 

maatschappelijke problemen oplossen. Iedere keer als jij iets koopt, al is het maar 

een blikje cola of een broodje, betaal je belasting (BTW). Het geld dat de maat-

schappij daarmee verzamelt wordt gebruikt om allerlei voorzieningen in Nederland 

te betalen, zoals de aanleg van wegen, werkloosheidsuitkeringen, huurtoeslag en 

studiefi nanciering. Natuurlijk lukt dat niet alleen met blikjes cola; er zijn verschil-

lende soorten belastingen.

 De afspraken die wij in Nederland met elkaar hebben gemaakt, staan in een 

wetboek. Veel van die regels gaan over de manier waarop wij met een maatschap-

pelijk probleem omgaan. Politieke discussies gaan vaak over dit soort regels, en dan 

blijkt dat we het niet altijd allemaal met elkaar eens zijn. Uiteindelijk wordt er ech-

ter bijna altijd een oplossing gevonden waarmee de meerderheid het eens is.

 Een voorbeeld van een maatschappelijk probleem is de bescherming van onze 

privégegevens. Mag een bedrijf jouw naam en adres doorgeven aan iemand anders 

zonder jouw toestemming? Moet een bedrijf die gegevens achter slot en grendel 

bewaren? Mag iedereen jouw gegevens inzien? Daar hebben we met elkaar regels 

voor verzonnen, waaraan iedereen in Nederland zich moet houden.

 Vaak heeft een probleem waarvoor de samenleving een oplossing moet vinden 

te maken met hoe we iets verdelen. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van het 

geld dat de regering krijgt via de belastingen. Leggen we daarmee meer wegen aan 

om de fi les te bestrijden? Of zorgen we dat het treinkaartje goedkoper wordt, zodat 

er minder fi les ontstaan? Stoppen we geld in windenergie of maken we de benzine 

goedkoper? Geven we mensen zonder werk een uitkering of zorgen we voor meer 

banen? Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te verzinnen:

• Leggen we in heel Nederland een glasvezelnetwerk aan?

• Welke medische zorg moet je zelf betalen?

• Mogen immigranten in Nederland wonen?

• Hoe maken we starterswoningen betaalbaar?
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• Geven we een studiefi nanciering?

• Wie krijgt ontwikkelingshulp?

Opgaven
1 Geef een (in dit boek nog niet genoemd) voorbeeld van een maatschappelijk pro-

bleem.

2 Geef van de onderstaande voorbeelden aan of het wel of geen maatschappelijk pro-

bleem is.

Probleem Ja Nee

Zinloos geweld

Films illegaal downloaden

Hoge medische kosten

Dalend bioscoopbezoek

Files

Smelten van de ijskappen

Geluidsoverlast Schiphol

 1.2  Een mening vormen

Veel van de hiervoor genoemde punten raken jou ook direct, zoals de medische 

zorg of de studiefi nanciering. Ook in de wijk waar je woont moeten steeds keuzes 

worden gemaakt. Moeten er verkeersdrempels komen tegen te hard rijden? Kun-

nen jongeren ergens terecht? Zijn er voldoende scholen en kinderopvang? Kunnen 

ouderen de bushalte goed bereiken? Moeten de woningen worden gerenoveerd?

 Waarschijnlijk heb jij daar een mening over. In Nederland zijn er regelmatig 

verkiezingen. Daarbij kun je stemmen op een partij die jouw ideeën het beste ver-

tegenwoordigt. Natuurlijk zal er geen partij zijn die precies dezelfde ideeën heeft 

als jij. Dan zouden er bijna 17 miljoen partijen moeten zijn, want iedereen in Ne-

derland heeft een eigen mening. Je moet dus een partij kiezen die met haar mening 

het dichtst in de buurt van jouw mening komt. Stemmen is een goede manier om 

je mening te geven over onderwerpen die in de maatschappij spelen. We noemen 

stemmen actief kiesrecht. Als je als kandidaat deelneemt aan verkiezingen heet dat 

passief kiesrecht.

 Behalve door te stemmen kun je ook je mening uiten door deel te nemen in een 

overlegorgaan, zoals een actiecomité om het park in de buurt te behouden. Mis-

schien is er op jouw school een studentenraad waar je zitting in kunt nemen. In dit 

soort situaties is het goed om je mening te geven op een rustige manier. Je moet je 

voorbereiden op de onderwerpen die besproken worden, zodat je hebt nagedacht 

over jouw mening daarover. Je kunt dan met goede argumenten komen om je me-

ning te verdedigen tegenover mensen die een andere mening hebben.
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 Een voorbeeld: het internet op jouw school is heel traag. Je kunt dan hard 

schreeuwen dat de school niets geregeld heeft en dat het een slechte school is. 

Waarschijnlijk bereik je meer als je uitlegt dat je voor je opleiding internet nodig 

hebt en dat je minuten niets zit te doen voor een pagina geladen is. Daardoor loopt 

je studie onnodig vertraging op en vermindert je motivatie. Als je dan ook nog sug-

gesties kunt doen om het netwerk te verbeteren, maak je veel meer kans dat er naar 

je probleem wordt gekeken. Daardoor wordt het probleem mogelijk opgelost.

 In Nederland zijn er bevolkingsgroepen die op de arbeidsmarkt minder kansen 

hebben dan andere groepen, doordat werkgevers zich soms een bepaalde mening 

over die groepen hebben gevormd. Je kunt dan denken aan laagopgeleiden, langdu-

rig werklozen of gehandicapten. Zij krijgen moeilijker een baan dan sommige an-

dere groepen, omdat de werkgever verwacht dat bijvoorbeeld een gehandicapte het 

werk minder goed kan doen. Met een paar kleine aanpassingen van de werkplek 

kan iemand in een rolstoel echter een prima ICT’er zijn. Door dat met de werkge-

ver te bespreken, kun je de mening van de werkgever misschien beïnvloeden.

Figuur 1.2 Met een rolstoel achter de computer

Opgaven
3 Is het probleem van de gehandicapte ICT’er een maatschappelijk probleem? Waar-

om wel of niet?

4 Is het probleem van de gehandicapte een sociaal probleem? Waarom wel of niet?

5 Hoe zou een werkgever het probleem van een gehandicapte ICT’er in een rolstoel 

kunnen oplossen?
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Samenvatting
• Op alle niveaus in de samenleving wordt politiek bedreven.

• Deelnemen als kandidaat aan verkiezingen heet passief kiesrecht.

• Stemmen als kiezer heet actief kiesrecht.

• Een maatschappelijk probleem is iets waarvoor de samenleving een oplossing moet 

zoeken.

• Vaak gaat het bij een maatschappelijk probleem over hoe iets verdeeld moet wor-

den.

• Stemmen is een goede manier om je mening te geven over maatschappelijke vraag-

stukken.

Portfolio Burgerschap
Voor je portfolio Burgerschap beantwoord je de volgende vragen:

• Wat heb je geleerd in dit hoofdstuk?

• Wat was nieuw voor je?

• Hoe herken je de besproken onderwerpen in je eigen leven?

Bewaar de vragen met de antwoorden in je portfolio. Uiteindelijk kun je met het 

portfolio aantonen dat je een ontwikkeling hebt doorgemaakt op het gebied van 

burgerschap.
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Hoofdstuk 2 Politiek in Nederland

Politiek is de manier waarop verschillende belangen van mensen of groepen men-

sen worden afgewogen. Meestal gebeurt dat door onderhandelingen tussen poli-

tieke partijen in bijvoorbeeld de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Politiek kom 

je overal tegen. Op alle niveaus in de samenleving wordt politiek bedreven. Een 

verkiezing voor de bewonerscommissie van een fl at is politiek, de verkiezing van 

een burgermeester is politiek, de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn politiek 

en de verkiezing van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties is politiek. In 

verkiezingstijd is de politiek erg aanwezig. Er worden allerlei beloften gedaan om 

maar zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Als de politicus eenmaal is gekozen, be-

gint echter pas de echte politiek. De verkiezingen zijn alleen maar de ‘buitenkant’ 

van de politiek.

 We bekijken in dit hoofdstuk de politieke niveaus in Nederland. Binnen Neder-

land kennen we drie bestuurslagen: de gemeenten, de provincies en de regering.

 2.1  De gemeente

In 2014 waren er in Nederland 403 gemeenten. Al die gemeenten hebben een eigen 

bestuur: de gemeenteraad. Iedere vier jaar wordt de gemeenteraad gekozen. Een 

gemeenteraad kan niet weggestuurd worden, dus een gemeenteraad bestaat ook 

altijd vier jaar. Op hogere niveaus kan een bestuur, bijvoorbeeld de regering, wel 

korter bestaan dan vier jaar.

Figuur 2.1 Gemeenteraadsverkiezingen
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Als er verkiezingen zijn voor de gemeenteraad, nemen daaraan veel verschillende 

partijen deel. Dat kunnen partijen zijn die ook landelijk aan de verkiezingen deel-

nemen, zoals de VVD, de PvdA, het CDA of de SP. Maar daarnaast doen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen vaak ook kleinere partijen mee, die alleen in die ge-

meente bestaan, zoals Vroomshoop Vooruit, Leefbaar Wassenaar of Lijst Jansen. 

In andere gemeenten doen die partijen niet mee aan de verkiezingen; ze bestaan 

alleen op lokaal niveau.

 Iedere vier jaar worden er verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad, of 

in sommige grote steden voor een stadsdeelraad. In principe worden ook de ver-

kiezingen voor de Tweede Kamer iedere vier jaar gehouden. Maar als een kabinet 

valt binnen die vier jaar, dan zijn er eerder verkiezingen. Omdat gemeenteraden en 

Provinciale Staten niet naar huis gestuurd kunnen worden, blijven zij altijd vier jaar 

zitten.

 Iedere politieke partij stelt een lijst samen met kandidaten voor de verkiezin-

gen. Dat zijn mensen die lid zijn van de partij en graag gekozen willen worden om 

voor die partij in de gemeenteraad, Provinciale Staten of Tweede Kamer te zitten. 

De kandidatenlijsten worden huis aan huis in de gemeente verspreid, zodat ieder-

een weet wie er kan worden gekozen. Iedere inwoner van 18 jaar en ouder die is 

ingeschreven in het kiesregister krijgt een stemkaart thuisgestuurd. Daarmee ga 

je naar het stembureau om te stemmen. De kaart heb je nodig om te bewijzen dat 

je stemgerechtigd bent. Op het stembureau wordt de kaart en je identiteitsbewijs 

gecontroleerd.

 De gemeenteraad neemt beslissingen over onderwerpen die met de gemeente 

te maken hebben, zoals de aanleg van een rondweg, een nieuw winkelcentrum, een 

speelplaats of een rotonde. De gemeente kan eigen, plaatselijke wetten maken: de 

Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV’s). Die kunnen gaan over koopzon-

dagen, regels over het parkeren van auto’s, cameratoezicht op openbare plaatsen, 

straatartiesten, terrasvergunningen enzovoort. Iedere gemeente kan haar eigen 

verordeningen maken.

 Als je gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing kun je je stem uitbrengen 

op een partij die naar jouw mening goede plaatselijke regels wil opstellen. De ge-

meente bepaalt ook de hoogte van gemeentelijke belastingen, zoals de rioolheffi  ng. 

Met dat geld worden de aanleg en het onderhoud van de riolering betaald. Per 

gemeente kan de hoogte van gemeentelijke belastingen nogal verschillen. Als je 

weet dat mensen in je buurgemeente de helft betalen voor het riool vergeleken met 

jouw gemeente, dan wil je misschien wel dat de rioolbelasting in jouw gemeente 

ook minder wordt. Je kunt dan stemmen op een partij die de rioolheffi  ng laag wil 

houden. Op die manier heb je invloed op hoeveel geld je aan de gemeente moet 

betalen.

 Iedere burger krijgt te maken met zijn gemeente. Als je een nieuw paspoort of 

rijbewijs nodig hebt, een verklaring van goed gedrag, als je wilt gaan trouwen of je 

kind wilt aangeven, dan ga je naar de burgerlijke stand van je gemeente. De tarie-

ven voor dit soort zaken kunnen per gemeente verschillen. Je kunt stemmen op een 

partij die de belastingen lager wil maken, zodat je minder hoeft te betalen. Je kunt 
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ook kiezen voor een partij die juist meer belasting wil laten betalen, maar daarmee 

wel precies de dingen wil verbeteren die jij belangrijk vindt.

 De gemeenteraad bepaalt de gemeentelijke belastingen en tarieven. Iedere 

gemeente heeft een bestuur dat bestaat uit de gemeenteraad, het college van wet-

houders en een burgemeester. De gemeenteraad is het belangrijkste onderdeel 

van het gemeentebestuur. Dit is vastgelegd in de grondwet. Ieder lid van de ge-

meenteraad moet zelf in de gemeente wonen.

 Meestal wordt een burgemeester benoemd door de Kroon (de koning en de 

ministers), nadat de regering de benoeming heeft goedgekeurd. In een aantal ge-

meenten is een referendum (een soort verkiezing) gehouden, waarbij de bevolking 

kon aangeven wie zij als burgemeester wilde hebben. Dat was geen succes door een 

lage opkomst en weinig keuze.

 Zoals de regering een premier en ministers heeft, heeft de gemeente een burge-

meester en wethouders. De gemeenteraad kiest de wethouders, maar de wethou-

ders maken geen deel uit van de gemeenteraad. Samen met de wethouders vormt 

de burgemeester het college van B en W. Dat is het gemeentebestuur. De burge-

meester is de voorzitter van het college van B en W, zoals de premier voorzitter is 

van de ministerraad.

 De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kunt naar het gemeen-

tehuis gaan en op de tribune luisteren naar wat de gemeenteraad bespreekt. Je mag 

je er niet mee bemoeien, want je bent geen onderdeel van de gemeenteraad. De 

agenda van de gemeenteraadsvergadering wordt vooraf bekendgemaakt, zodat je 

weet wat er besproken gaat worden. De grootte van de gemeenteraad hangt af van 

het aantal inwoners van de gemeente. De kleinste gemeente in Nederland heeft 9 

raadszetels, de grootste 45. Om gekozen te kunnen worden in de gemeenteraad 

moet je minstens 18 jaar zijn en in de betreff ende gemeente wonen. De gemeen-

teraadsleden krijgen wel een kleine vergoeding, maar dat is niet genoeg om van 

te leven. De meeste gemeenteraadsleden doen dit werk dan ook in hun vrije tijd, 

naast hun normale werk.

Opgaven
1 Zoek op internet naar Algemene Plaatselijke Verordening. Geef drie voorbeelden 

van dingen die voor jou belangrijk zijn en die in de APV genoemd worden.

2 Hoe wordt het gemeentebestuur ook wel genoemd?

3 Hoe weet je op welke mensen je kunt stemmen?

4 Zoek uit hoe in jouw gemeente de agenda van de gemeenteraad bekend wordt ge-

maakt.

5 Wat vind jij het belangrijkste punt dat de gemeenteraad in jouw gemeente de vol-

gende keer bespreekt?


