
1© 2022 Uitgeverij Deviant

Werkblad 1: het nieuwe kabinet

Op dit werkblad staan twee opdrachten die jou helpen om te ontdekken hoe het 
nieuwe kabinet er precies uitziet en welke rol de ministers en staatsecretarissen 
spelen in dit nieuwe kabinet. In opdracht 1 bepaal je welke minister over welk 
beleidsterrein gaat. In opdracht 2 bepaal je welke staatssecretaris bij welk 
beleidsterrein hoort.

Opdracht 1: de ministers
Aan de linkerkant zie je een lijst met ministers en aan de rechterkant zie je een lijst 
met verschillende beleidsterreinen. Bepaal per minister bij welk beleidsterrein hij of 
zij hoort en trek een lijn van de naam van de minister naar het juiste beleidsterrein.

 Carola Schouten •

Christianne van der  
 Wal-Zeggelink •

 Conny Helder •

 Dennis Wiersma •

 Dilan Yesilgöz •

 Ernst Kuipers •

 Franc Weerwind •

 Hanke Bruins Slot •

 Henk Staghouwer •

 Hugo de Jonge •

 Karien van Gennip •

 Kajsa Ollongren •

 Liesje Scheinemacher •

 Mark Harbers •

 Mark Rutte •

 Micky Adriaansens •

 Rob Jetten •

 Robbert Dijkgraaf •

 Sigrid Kaag •

 Wopke Hoekstra •

• Algemene Zaken (en minister-president)

• Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

• Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

•  Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

• Buitenlandse Zaken

• Defensie

• Economische Zaken en Klimaat

• Financiën 

• Infrastructuur en Waterstaat

• Justitie en Veiligheid

• Klimaat en Energie

• Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

• Langdurige Zorg

• Natuur en Stikstof

• Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

• Primair en Voortgezet Onderwijs

• Rechtsbescherming

• Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• Volksgezondheid, Welzijn en Sport

• Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
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Opdracht 2: de staatssecretarissen
Aan de linkerkant zie je een lijst met staatssecretarissen en aan de rechterkant zie 
je een lijst met verschillende beleidsterreinen. Bepaal per staatssecretaris bij welk 
beleidsterrein hij of zij hoort en trek een lijn van de naam van de staatssecretaris 
naar het juiste beleidsterrein.

 Alexandra van Huffelen •

 Aukje de Vries •

 Christophe van der Maat •

 Eric van der Burg •

 Gunay Uslu •

 Hans Vijlbrief •

 Maarten van Ooijen •

 Marnix van Rij •

 Vivianne Heijnen •

• Cultuur en Media

• Defensie

• Fiscaliteit en Belastingdienst

• Infrastructuur en Waterstaat

• Justitie en Veiligheid

• Koninkrijksrelaties en Digitalisering

• Mijnbouw

• Toeslagen en Douane

• Volksgezondheid, Welzijn en Sport


