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Geachte minister/staatssecretaris
Het nieuwe kabinet

Uitleg
Na de langste formatie uit de Nederlandse geschiedenis is het eindelijk zover: een 
nieuw kabinet. 20 ministers en 9 staatssecretarissen zijn officieel beëdigd. Tijd om 
aan de slag te gaan. In het coalitieakkoord staan de eerste plannen beschreven, 
maar waar moet het nieuwe kabinet volgens jouw studenten echt wat aan doen?

In deze les laat je je studenten een brief schrijven aan een minister of 
staatssecretaris naar keuze over een onderwerp of probleem onder jongeren dat 
volgens hen echt de aandacht verdient. Eerst bespreek je klassikaal welke ministers 
en staatssecretarissen er zijn beëdigd en welke rol zij dragen binnen het kabinet. 
Vervolgens kiezen je studenten een onderwerp uit en bereiden hun brief voor aan 
de juiste minister of staatssecretaris.

Doelen
–  studenten kunnen aangeven welke ministers en staatssecretarissen er in het 

nieuwe kabinet zitten.
–  studenten kunnen uitleggen wat volgens hen de komende kabinetsperiode de 

aandacht verdient.
–  studenten kunnen een zakelijke brief schrijven waarin ze een minister of 

staatssecretaris informeren over of overtuigen van een onderwerp dat de 
studenten echt belangrijk vinden.

Benodigdheden
– PowerPointpresentatie ‘Geachte minister/staatssecretaris’.
– Werkblad 1: Hoe ziet het kabinet eruit?
– Werkblad 2: Een brief schrijven. 
– Bij fysieke les: smartboard of beamer.
–  Bij afstandsonderwijs: online communicatieplatform (zoals Teams) waarop je een 

PowerPointpresentatie kunt delen.

Docenteninstructie
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Lesopbouw

1. Introductie (3 minuten)
  Toon dia 1 van de PowerPoint ‘Geachte minister/staatssecretaris’. Leg uit dat op 

10 januari de 20 ministers en 9 staatssecretarissen van het nieuwe kabinet zijn 
beëdigd door de koning en dat jullie deze ministers en/of staatssecretarissen 
een brief gaan sturen over waar zij de komende periode aandacht aan moeten 
besteden. Geef aan dat jullie je eerst verdiepen in het nieuwe kabinet.

2. Het nieuwe kabinet (5 minuten)
  Toon dia 2. Bekijk het filmpje van de NOS over de beëdiging en de 

totstandkoming van het nieuwe kabinet. Stop het filmpje aan het einde van het 
item (3:40). Bespreek het filmpje klassikaal na. Vraag je studenten:

 – of ze het nieuws over het nieuwe kabinet hebben meegekregen;
 – wat er tijdens de beëdiging van het kabinet gebeurt.

 Je kunt ook een aantal kennisvragen over het kabinet stellen:
 – Wat zijn de taken van een kabinet?
 – Wie staat er aan het hoofd van een kabinet?
 – Wat zijn ministers en staatssecretarissen?

3. Wie is wie (10 minuten)
  Toon dia 3 en vertel dat jullie gaan ontdekken bij welk ministerie de ministers 

horen en voor welk beleidsterrein de staatsecretarissen verantwoordelijk zijn.

 Toon dia 4 en toon het overzicht met de ministers. Vraag je studenten:
 – welke minister(s) ze al kennen;
 – wat ze opvalt aan de samenstelling van de ministersploeg.

  Laat je studenten opdracht 1 op werkblad 1 maken. Ze trekken op het werkblad 
een lijn tussen de minister en zijn of haar ministerie.

  Toon dia 5 en laat het overzicht met de staatssecretarissen zien. Laat je studenten 
opdracht 2 op werkblad 1 maken. Ze trekken een lijn tussen de staatssecretaris 
en het beleidsterrein waar hij of zij verantwoordelijk voor is.

  Toon dia 6 en toon de antwoorden voor opdracht 1: de ministers en hun 
ministerie. Laat je studenten hun antwoorden controleren.

  Toon dia 7 en toon de antwoorden voor opdracht 2: de staatssecretarissen en 
hun beleidsterrein. Laat je studenten hun antwoorden controleren.
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–  Als je weinig tijd hebt kun je de opdrachten op werkblad 1 ook overslaan. 
Bespreek dan alleen de ministers en staatssecretarissen op dia 4 en 5  
en/of 6 en 7.

–   Als je voldoende tijd hebt kun je de bespreking van de ministers (en 
eventueel ook de staatssecretarissen) ook via een werkvorm doen. Schrijf 
op post-its de namen van de ministers (en/of de staatssecretarissen) en 
toon dia 6 (en/of dia 7). Studenten moeten door vragen te stellen aan 
klasgenoten raden wie ze zijn. Ze mogen alleen vragen stellen die met ja 
of nee kunnen worden beantwoord. Bijvoorbeeld ‘Ben ik een vrouw?’ of 
‘Ben ik van de VVD?’.  Je kunt deze werkvorm klassikaal doen, maar je kunt 
studenten ook in groepjes laten raden wie ze zijn. Ze stellen de vragen dan 
binnen hun groepje.

4. Voorbereiden onderwerp van de brief (5 minuten)
  Toon dia 8 en leg je studenten uit dat ze een brief aan een minister of 

staatssecretaris gaan schrijven over een onderwerp of probleem dat onder de 
aandacht gebracht moet worden bij hem of haar. Het doel van deze brief is de 
minister of staatssecretaris informeren over een onderwerp dat speelt onder 
jongeren of overtuigen dat er wat aan een probleem voor jongeren moet worden 
gedaan. Denk bijvoorbeeld aan armoede onder jongeren, stress, gevolgen 
van de lockdown. Bespreek klassikaal met je studenten welke onderwerpen of 
problemen er onder jongeren spelen en waar het kabinet iets over zou moeten 
weten of aan zou moeten doen. Vul de lijst op dia 9 aan met ideeën uit de klas.

–  Als je weinig tijd hebt kun je de brainstorm ook overslaan. Benoem dan 
alleen een aantal voorbeelden waarover je studenten een brief zouden 
kunnen schrijven, bijvoorbeeld de gevolgen van de coronasituatie, 
armoede onder jongeren, stress.

– Je kunt studenten ook zelf een woordweb laten maken. 

5. Geachte minister/staatssecretaris (5 minuten)
  Toon dia 10 en dia 11 en geef aan dat je studenten een brief gaan schrijven aan 

een minister of staatssecretaris over een door hun gekozen onderwerp. Laat je 
studenten de brief voorbereiden en schrijven door Werkblad 2 in te vullen. Ze 
geven hier eerst antwoord op voorbereidende vragen, voordat ze de brief gaan 
schrijven. Bespreek voordat je studenten de brief schrijven de richtlijnen waar de 
brief aan moet voldoen.
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 Richtlijnen voor de brief:
 - Inhoud:
  • De aanleiding van de brief wordt duidelijk genoemd.
  • De situatie wordt beschreven of het probleem wordt uitgelegd.
  • De situatie of het probleem wordt toegelicht.
  • Er wordt duidelijk gemaakt wat je van de ontvanger wilt.

 - Structuur:
  •  De brief bevat de vaste onderdelen: onderwerp, aanhef, aanleiding in  

alinea 1, slotzin en slotgroet.
  • De tekst is ingedeeld in alinea’s.
  • De volgorde van de informatie is logisch.
  •  De tekst bevat markeringen voor de structuur in de vorm van 

signaalwoorden en signaalzinnen.

 - Afstemming:
  • Toon en woordgebruik zijn formeel.

 - Taalverzorging:
  •  Alle zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt, 

vraagteken of uitroepteken. 
  • De zinnen zijn niet te lang.
  • De werkwoorden zijn correct gespeld.
  • De algemene spelling is correct.

–  Als je weinig tijd in de les hebt kun je het uitwerken van de brief als  
huiswerk opgeven.

–  Als je voldoende tijd hebt, is het aan te raden om studenten feedback 
te laten geven op elkaars werk. Koppel twee studenten aan elkaar en 
geef ze de opdracht om elkaars werk te bekijken aan de hand van een 
controleformulier. Laat de studenten na het controleren van elkaars brief 
met elkaar in gesprek gaan. Ze bespreken wat ze goed vonden aan de 
brief en wat ze denken dat de ander de volgende keer beter kan doen. 
Vertel de studenten dat ze hun brief moeten verbeteren aan de hand van 
de feedback die ze hebben gekregen.
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6. Nabespreking (5 - 10 minuten)
 Toon dia 12 en bespreek de opdracht na aan de hand van onderstaande vragen:
 – Waarover gaat je brief aan minister/staatssecretaris?
 – Wat hoop je met de brief te bereiken?
 – Ga je de brief echt opsturen?

–  Je kunt de brief naar de minister of staatssecretaris opsturen. De adressen 
staan op dia 13 van de PowerPoint.

–  Als je het schrijven van de brief als huiswerk hebt opgegeven kun je de 
nabespreking tijdens een volgende les doen of je kunt de nabespreking 
overslaan.


