
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
De macht van lobbyisten 
 

Leeftijd: 16-18 jaar  
Niveau:  VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Lobbyisten vertegenwoordigen bedrijven, 
organisaties of belangengroepen binnen de 
politiek. Het doel is politici te beïnvloeden voor de 
belangen van de organisaties waar de lobbyisten 
voor werken. Hoeveel macht hebben zij in de 
politiek? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Lobbyen, politiek, belangen, macht.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
Mens en Maatschappij: 44. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Politieke partijen en 
verkiezingen’.  
 
Antwoorden 
1 A Proberen om regelgeving en besluitvorming te 
sturen B Omdat het niet altijd duidelijk is wat 
lobbyisten doen om hun wensen ingewilligd te 
krijgen en hoeveel macht ze hebben C De 
belangen van boeren behartigen.  
2 A Ze hebben in het verleden samengewerkt en 
hebben waardevolle contacten om dingen voor 
elkaar te kunnen krijgen B Men moet horen welke 
belangen er spelen voordat er een goed besluit 
kan worden genomen C Omdat hij partijen 
daarmee op goede ideeën kan brengen  
3 A 20.000 B Omdat het handig is om iemand te 
hebben die de weg weet in het labyrinth van de 
EU C Omdat zij veel ervaring hebben en veel 
contacten hebben. 
4 Eigen antwoord 

Kijkvragen 
 

1 Lobbyen 
A Wat doet een lobbyist? 
B Waarom is dit politieke spel volgens sommigen 
een beetje schimmig? 
C Wat doet Marc Calon als lobbyist? 
 
2 Lobbyisten en hun invloed  
A Veel lobbyisten kennen elkaar en weten hun weg 
te vinden in de politiek. Leg uit hoe dit kan. 
B Waarom moet lobbyen volgens Annemarie 
Jorritsma zoveel mogelijk gebeuren? 
C Waarom is het volgens Maxime Verhagen goed 
dat hij met zijn lobby invloed uit kan oefenen? 
 
 

 
 
 
3 Lobby in Brussel 
A Hoeveel lobbyisten lopen er naar schatting rond 
in Brussel? 
B Waarom is het volgens lobbyist Russche nuttig om 
een lobbyist in te zetten in Brussel? 
C Waarom zijn het juist vaak oud-politici die in de 
lobbywereld zitten? 
 
Verdiepingsvraag 
 
4 Vind jij lobbyen geheimzinnig? Vind je het goed 
dat er gelobbyd wordt in Nederland? Waarom wel 
of niet? 
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Nieuwsuur in de klas 
De macht van lobbyisten 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Lobbyisten vertegenwoordigen bedrijven, 
organisaties of belangengroepen binnen de 
politiek. Het doel is politici beïnvloeden voor de 
belangen van de organisaties waar de lobbyisten 
voor werken. Hoeveel macht hebben zij in de 
politiek? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer / Politiek 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Politieke partijen en 
verkiezingen’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘de macht van lobbyisten’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
bij het vak maatschappijleer.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Bedrijfskunde 
Management en communicatie 
 
HBO 
Bestuurskunde 
Overheidsmanagement 
 
WO 
Bestuurskunde  
Politicologie 
 

Kijkvragen 
 

1 Lobbyen 
A Wat doet een lobbyist? 
B Waarom is dit politieke spel volgens sommigen 
een beetje schimmig? 
C Wat doet Marc Calon als lobbyist? 
 
2 Lobbyisten en hun invloed  
A Veel lobbyisten kennen elkaar en weten hun weg 
te vinden in de politiek. Leg uit hoe dit kan. 
B Waarom moet lobbyen volgens Annemarie 
Jorritsma zoveel mogelijk gebeuren? 
C Waarom is het volgens Maxime Verhagen goed 
dat hij met zijn lobby invloed uit kan oefenen? 
 
 

 
 
 
3 Lobby in Brussel 
A Hoeveel lobbyisten lopen er naar schatting rond 
in Brussel? 
B Waarom is het volgens lobbyist Russche nuttig om 
een lobbyist in te zetten in Brussel? 
C Waarom zijn het juist vaak oud-politici die in de 
lobbywereld zitten? 
 
Verdiepingsvraag 
 
4 Vind jij lobbyen geheimzinnig? Vind je het goed 
dat er gelobbyd wordt in Nederland? Waarom wel 
of niet? 
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